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FERREIRA, Danielle Rezende. Identificação das cargas de trabalho de 
enfermeiras na estratégia saúde da família. 104f. 2017. Dissertação (Enfermagem 
na Atenção à Saúde) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 2017. 
 
 

RESUMO 
 
A carga de trabalho está inserida no contexto laboral e no processo de trabalho, que 
interagem entre si e com o corpo do trabalhador, o que pode causar mudanças no 
seu estado biopsíquico e, consequente, desgaste físico e psíquico. O presente 
estudo objetivou identificar as cargas de trabalho de enfermeiros(as) que atuam na 
Estratégia Saúde da Família em um município de do Nordeste Brasileiro. A pesquisa 
é vinculada a um projeto maior intitulado “Inovação tecnológica não material em 
saúde: cargas de trabalho e satisfação”, do grupo de pesquisa Praxis – Núcleo de 
estudos sobre trabalho, cidadania, saúde e enfermagem, do Programa de Pós-
graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de 
um estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa do tipo pesquisa de 
campo, orientada pelas teorias do Materialismo Histórico-Dialético e das cargas de 
trabalho. A amostra foi composta por 14 enfermeiras da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), distribuídas nos cinco distritos sanitários do município de Natal (Norte I, Norte 
II, Sul, Leste e Oeste). A coleta de dados se deu por meio de entrevistas 
semiestruturadas destinadas a cada enfermeiro atuante na ESF. A análise dos 
dados foi realizada com base na análise de conteúdo temática de Bardin. O projeto 
teve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisas (CEP) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) sob o parecer nº 1.880.221 e CAAE: 
62021516.7.0000.5537. O estudo foi realizado com base nos princípios da ética, 
estabelecidos pela resolução 466/12. A população entrevistada é do sexo feminino 
(100%), com mais de 5 anos de experiência profissional (100%) e na ESF (100%), a 
maioria entre 50 e 59 anos, com especialização/residência (50%), 
efetivo/concursado, com jornada de trabalho de 40 horas (85,71%) e somente um 
emprego (85,71%). Dentre os fatores que aumentam as cargas de trabalho, estão o 
excesso de demanda, as falhas na gestão, os problemas na resolutividade, a 
insegurança, o fato de responsabilizar-se pelo trabalho dos demais profissionais, o 
excesso de demanda, o déficit de materiais. Os fatores que ajudam a reduzir as 
cargas de trabalho são vínculo, trabalho em equipe, apoio da gerência, gosto por 
trabalhar na ESF. As cargas de trabalho são influenciadas pela inter-relação do 
trabalho com o profissional de saúde, e essa relação dialética pode ocasionar o 
adoecimento do enfermeiro membro da ESF. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Cargas de Trabalho; Estratégia Saúde da Família. 
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FERREIRA, Danielle Rezende. Identification of the nurses´ workload in the 
family health strategy. 104pp. 2017. Dissertation (Health Care Nursing) – Post-
Graduate Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, 2017. 
 
 

ABSTRACT 
 
The workload is inserted in the work context and in the work process interacting with 
each other and with the worker's body. They can cause changes in their biopsychic 
state and, consequently, physical and psychological exhaustion. This study aimed to 
identify the nurses´ workload working in the Family Health Strategy in a municipality 
in the Northeast of Brazil. The research is linked to a larger project entitled “Non-
material technological innovation in health: workloads and satisfaction”, from the 
research group Praxis - Center for studies on work, citizenship, health, and nursing, 
of the Post-Graduate Program in Nursing of the Federal University of Santa Catarina. 
This is an exploratory, descriptive, qualitative study of a research type, guided by 
theories of Historical-Dialectical Materialism and workloads. There was a sample of 
14 nurses from the Family Health Strategy (ESF), distributed in the five health 
districts of the city of Natal (North I, North II, South, East, and West). Data collection 
was done through semi-structured interviews with each nurse working at the FHS. 
Data analysis was performed based on the thematic content analysis of Bardin. The 
project was approved by the Ethics and Research Committee (CEP) of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN) under the opinion nº 1.880.221 and 
CAAE: 62021516.7.0000.5537. The study was conducted based on the principles of 
ethics established by resolution 466/12. The interviewed people were female (100%), 
with more than 5 years of professional experience (100%) and in the ESF (100%), 
most between 50 and 59 years old, with specialization/residency (50%), 
effective/public servant, with a workday of 40 hours (85.71%) and only one job 
(85.71%). excess demand, management failures, problems in solvency, insecurity, 
taking responsibility for the work of other professionals, excess demand, and the lack 
of materials are among the factors that increase workload. The factors that help 
reduce workload are bonding, teamwork, management support, and I like working at 
ESF. The workload is influenced by the interrelation of work with the health 
professional, and this dialectical relationship can cause sickness of the ESF member. 
 
Keywords: Nursing. Worker's health. Workload. Family Health Strategy. Primary 
Health Care. 
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“Aprender é a única coisa de que a 
mente nunca se cansa, nunca tem 
medo e nunca se arrepende.”  
(Leonardo da Vinci) 

APRESENTAÇÃO 

 

A escolha da temática Cargas de Trabalho se deu pela proposta da minha 

orientadora, Profa. Dra. Soraya Maria de Medeiros, coordenadora do Grupo de 

Pesquisa Caleidoscópio da Educação em Enfermagem. Ao longo da minha 

formação acadêmica, sempre vivenciei a saúde do trabalhador, na condição de 

participante desse grupo de pesquisa, e, desde a graduação, me identifiquei com a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e com a área de saúde coletiva. Sendo assim, ao 

ingressar no mestrado, após muitas discussões, vislumbrei um estudo que trouxesse 

a interseção entre o universo da ESF e a saúde do trabalhador. 

Surgiu, então, a oportunidade de ingressar em um projeto maior, vinculado a 

uma macropesquisa intitulada “Inovação tecnológica não material em saúde: cargas 

de trabalho e satisfação”, do grupo de pesquisa Práxis – Núcleo de estudos sobre 

trabalho, cidadania, saúde e enfermagem, do Programa de Pós-graduação em 

enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (PEN/UFSC).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo traz à discussão as cargas de trabalho (CT) de 

enfermeiras atuantes na ESF, que desenvolvem seu trabalho em um cenário 

influenciado pelas diretrizes estabelecidas na Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB) (BRASIL, 2012a), pelo exposto na legislação profissional e pelos seus 

próprios conhecimentos, habilidades e valores. O interesse nesta pesquisa surgiu 

devido ao fato de esse profissional estar na “linha de frente” da assistência à saúde, 

enfrentando diversas dificuldades no cotidiano laboral. 

Dentro do universo do Sistema Único de Saúde (SUS), encontra-se a 

Atenção Básica, que é a porta de entrada e o centro de comunicação de toda a 

Rede de Atenção à Saúde, devendo ser o contato preferencial dos usuários que 

procuram o serviço de saúde. Como todos os níveis de complexidade, é orientada 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 

cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. Nesse contexto, a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) traz como metodologia a expansão, a qualificação e a consolidação da 

atenção básica (BRASIL, 2012a).  

A prática do enfermeiro da ESF requer mais que conhecimentos técnicos ou 

administrativos. Esse profissional tem o desafio de implementar o cuidado em 

enfermagem na construção de relações interpessoais de diálogo, escuta, 

humanização e respeito. Essa visão perpassa a compreensão do enfermeiro sobre o 

significado do seu fazer profissional, ou seja, o cuidar de enfermagem na Atenção 

Básica de Saúde (ACIOLI et al., 2014). 

A ESF preocupa-se em trabalhar o indivíduo e a coletividade e é composta 

por equipe multiprofissional que busca identificar os problemas de saúde 

preponderantes em determinada área e diagnosticar as situações de vulnerabilidade 

de certa comunidade. Para tanto, é necessário o contato com os membros que a 

compõem e sua confiança, o que, segundo Camelo et al (2012), requer tempo, 

conhecimento técnico-científico e habilidades relacionais.  

Os profissionais inseridos nesse contexto enfrentam situações cotidianas, 

ocorrendo gasto de energia e adaptação a diversas situações de risco. Com isso, as 

atividades desenvolvidas exigem mais do profissional, o que pode gerar sobrecarga 

de trabalho, desgaste físico e emocional. No entanto, observa-se desconhecimento 
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por parte dos profissionais sobre os riscos psicossociais que os atingem e sobre o 

trabalho ser um fator causal de adoecimento (CAMELO et al., 2012). Logo, cabe 

frisar que a carga de trabalho é a exigência psicobiológica do processo de trabalho 

que ao longo do tempo acarreta desgaste do trabalhador (CHEAVEGATTI, 2008; 

SCHMOELLER et al., 2011).  

Na área saúde do trabalhador, a prevenção e a promoção à saúde não deve 

somente focar os riscos físicos, químicos e biológicos dos ambientes de trabalho, 

mas também a multicausalidade dos fatores psicossociais ligados às instituições e 

as inter-relações com a saúde mental e física, o que compromete o bem-estar do 

trabalhador (CAMELO et al., 2012) O trabalhador de enfermagem está exposto às 

cargas de trabalho durante todo o período laboral, mesmo não reconhecendo os 

riscos ocupacionais (MININEL, 2013). 

A carga de trabalho está inserida no contexto laboral e no processo de 

trabalho, que interagem entre si e com o corpo do trabalhador, o que pode causar 

mudanças no estado biopsíquico e consequente desgaste físico e psíquico. As CT 

incluem as físicas, as químicas, as biológicas, as mecânicas, as fisiológicas e as 

psíquicas (LAURELL; NORIEGA, 1989). Incluem-se, nessa análise, o 

relacionamento interpessoal da equipe e as formas de organização do trabalho 

(SCHMOELLER et al., 2011). 

Segundo Carmona-Monge et al. (2013) e Silva (2011), a carga de trabalho é 

resultado da inter-relação com paciente, cuja responsabilidade é o cuidado humano. 

Dessa forma, é  necessário determinar as necessidades da equipe de enfermagem, 

de modo a assegurar o cuidado de qualidade e evitar efeitos adversos à saúde do 

trabalhador (CARMONA-MONGE, 2013). Ocorre que o processo de trabalho pode 

impactar a saúde dos trabalhadores, sua produtividade e, consequentemente, 

causar insatisfação dos usuários dos serviços de saúde (SILVA, 2011). 

As cargas de trabalho afetam a capacidade produtiva do profissional inserido 

no mercado de trabalho e o adoecem, fazendo com que necessite se restabelecer 

para retornar às suas funções. A exposição ocupacional e ambiental é um grave 

problema de saúde pública, pois exige a implementação de ações articuladas de 

assistência, de vigilância, de fiscalização dos ambientes de trabalho e de educação 

em saúde, para reduzir a nocividade desses ambientes e realizar a detecção 

precoce dos agravos à saúde do trabalhador. 
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A maioria das discussões sobre cargas de trabalho na área da enfermagem 

estão voltadas para o dimensionamento de pessoal e para a segurança do paciente, 

de modo a facilitar a tomada de decisão sobre o processo de trabalho e subsidiar os 

cálculos de necessidades de força de trabalho para a prestação do cuidar.  

Nesse contexto, o presente estudo tem como questões norteadoras: A que 

cargas (e a que tipo de cargas de trabalho) os enfermeiros que atuam na Estratégia 

Saúde da Família estão expostos, e há relação entre elas e a saúde desses 

profissionais? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Identificar as cargas de trabalho de enfermeiros(as) que atuam na Estratégia 

Saúde da Família em um município do Nordeste Brasileiro, organizando-as por tipo 

e analisando a relação delas com o processo de trabalho. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•  Caracterizar o perfil dos(as) enfermeiros(as) participantes que trabalham na 

Estratégia Saúde da Família, no Município de Natal, Rio Grande do Norte; 

•  identificar os tipos de cargas de trabalho (físicas, químicas, biológicas, 

mecânicas, fisiológicas e psíquicas) às quais os(as) enfermeiros(as) estão 

sendo expostos(as); 

• identificar os fatores/elementos que favorecem o aumento ou a redução das 

cargas de trabalho do(a) enfermeiro(a) na Estratégia Saúde da Família. 
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“Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. 
Por isso, aprendemos sempre.” 

(Paulo Freire ) 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CONTEXTO DO TRABALHO EM SAÚDE E ENFERMAGEM 

 

A palavra trabalho deriva do latim tripalium, que era um instrumento utilizado 

na agricultura, feito de três paus aguçados, algumas vezes munidos de pontas de 

ferro. Alguns documentos registram que o tripalium era utilizado como instrumento 

de tortura. O trabalho, por sua vez, ao longo do tempo, teve diversos significados, 

como dor, tortura, fadiga, castigo, sofrimento e escravidão (ALBORNOZ, 2002).  

O significado polissêmico dessa palavra trouxe-lhe uma abordagem negativa 

ao longo da história da humanidade, significando fardo e sacrífico, na Grécia Antiga. 

Em contrapartida, no Renascimento, atribuiu-se-lhe uma abordagem positiva, sendo 

o trabalho expresso na realização humana, ao constituir fonte de identidade e de 

autorrealização a partir da idealização, do desenvolvimento e da participação do 

processo produtivo até o produto final (GÓIS, 2010). 

Segundo Marx (1996), o trabalho é um processo de interação entre o homem 

e a natureza, seja de forma individual, seja de forma coletiva, transformadora, 

intencional. É o processo de transformação da matéria natural em objeto de cultura, 

ou seja, muda o estado das coisas para satisfazer as necessidades e a 

sobrevivência dos seres humanos, que atuam sobre a natureza, modificando-a, ao 

passo que modifica sua própria natureza. 

Na atualidade, compreende-se que o trabalho é condição básica e 

fundamental de toda a vida humana (ANTUNES, 2009). A partir da teoria do modo 

de produção, o produto dessa atividade ganha uma dimensão social, fazendo parte 

da sociedade e da história do indivíduo (LESSA; TONET, 2008). 

O mundo do trabalho vem sofrendo transformações significativas ao longo da 

história da sociedade. Em meados da década de 1970, a humanidade vivenciou uma 

crise paradigmática, através da reestruturação ampliada do processo produtivo, 

devido à expansão do neoliberalismo. Os países capitalistas tiveram de reestruturar 
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o modelo de produção, privatizar e enxugar o Estado, elaborar políticas fiscais e 

monetárias para atender à mudança na concepção mundial (ANTUNES, 2009).  

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por profundas mudanças na 

produção de capital e nas relações de trabalho, em decorrência do grande avanço 

tecnológico, com a automação, a robótica e a microeletrônica. O fordismo e o 

taylorismo não eram mais os únicos e se misturaram com outros processos 

produtivos, como o neotaylorismo, o neofordismo, o pós-fordismo, que isso impactou 

o mundo do trabalho (ANTUNES, 2009). 

Com a globalização, o ambiente, a organização, o contexto de trabalho como 

um todo tem sofrido mudanças significativas, modificando a vida na sociedade e as 

relações de trabalho (GONÇALVES et al., 2013). Nesse contexto, a busca 

incessante por mais e mais lucros gerou o aumento da produtividade, por meio do 

processo produtivo automatizado, e isso, aliado ao avanço da tecnologia, 

desencadeou um impacto físico e psicológico à saúde do trabalhador (MUROFUSE; 

ABRANCHES; NAPOLEÃO, 2005). 

O trabalho é o eixo central da vida do homem, pois, a partir dele, o ser 

humano produz sua existência, sua subsistência e suas relações sociais (BILA, 

2008). A relação do ser humano com o trabalho pode manifestar sensações de 

prazer e satisfação, ao mesmo tempo em que pode trazer dor, sofrimento físico e 

mental, adoecimento, desgaste. Esses problemas podem levar o trabalhador a 

incapacidades permanentes e temporárias – absenteísmo, aposentadoria precoce e 

morte (ABREU; SIMÕES, 2009; CARVALHO et al., 2010). 

Segundo Laurell e Noriega (1989), o capitalismo promove o trabalho alienado, 

o que provoca o uso deformado e deformante do corpo e das potencialidades 

psíquicas do homem. Os fatores desgastantes do ambiente laboral são maiores que 

os da reposição e do desenvolvimento das capacidades do trabalhador.  

Para que o trabalhador sinta prazer ao desenvolver sua atividade laboral, é 

imprescindível que participe de tomadas de decisão quanto ao processo de trabalho, 

não se restringindo a processos técnicos. Segundo Dejours (1997), o trabalhador 

deve exercer a sua subjetividade, o que favorece o reconhecimento e sua 

identificação com o trabalho.  

No final do século XX, o trabalho assistencial em saúde sofreu 

institucionalização. O cuidado em saúde passou a ser executado em ambulatórios 

ou hospitais, em um modelo de atenção centrado no médico, que dominava o 
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processo assistencial e delegava atividades a outros profissionais de saúde. Nesse 

contexto, o cuidar é realizado por pessoas qualificadas, trabalhadores com 

conhecimentos e técnicas para assistir a pessoa ou os grupos com problemas de 

saúde ou com risco de adoecer (PIRES, 1998). 

A saúde, inserida no setor terciário de trabalho, possui seu próprio processo 

de produção, suas relações sociais de trabalho, seus meios e seus instrumentos. O 

processo de trabalho em saúde é complexo porque tem características de trabalho 

artesão; em outros setores, apresenta a sistematização taylorista ou a automação 

eletrônica. Entretanto, a viabilidade desse modelo artesanal na sociedade 

informacional somente é possível se houver investimento financeiro e capacitação 

da força de trabalho envolvida (MEDEIROS; ROCHA, 2004). 

Em meio a essas mudanças no cenário de saúde, a Enfermagem se organiza 

como profissão, estruturada a partir da divisão do trabalho (ideário capitalista). Os 

enfermeiros, profissionais de nível superior, gerenciam o trabalho de enfermagem, 

dominando, dessa forma, a totalidade do processo de trabalho e delegando tarefas 

fragmentadas aos outros membros da equipe de enfermagem: técnicos e auxiliares 

de enfermagem (PIRES, 1998). Esses trabalhadores diariamente são expostos a um 

ritmo excessivo de trabalho, à sobrecarga exacerbada e a condições precárias, além 

de terem de lidar constantemente com a dor, o sofrimento e a morte, oriundos da 

assistência ao paciente. 

 

3.2 A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O TRABALHO DE ENFERMAGEM 

 

Os processos de trabalho relacionados à assistência à saúde são importantes 

instrumentos para pôr em prática as ações em saúde pautadas nos princípios e nas 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) – universalidade, equidade, 

integralidade, controle social. Os gestores dos serviços de saúde devem trabalhar 

com uma visão de trabalho vivo em ato, por meio da qual a gerência, a organização, 

as estruturas e o objetivo desses serviços sejam direcionados para o cuidado da 

população, atendendo às necessidades individuais e coletivas (MERHY, 1997). 

Dessa forma, esse processo organizado atende tanto à universalidade do acesso 

quanto à integralidade do bem-estar da atenção, bem como à melhoria contínua da 

saúde do trabalhador. 
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Os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família têm o papel de autoridade 

cognitiva sobre os processos de organização do trabalho. Dentre as suas atividades 

laborais, estão: a assistência à saúde; a organização do serviço; a coordenação do 

trabalho da enfermagem e da supervisão do trabalho dos agentes comunitários de 

saúde; a manutenção e o controle dos serviços; o trabalho em rede com equipes 

multiprofissionais, com atuação interdisciplinar e articulação intersetorial 

(GAVALOTE et al., 2011). 

A Atenção Básica vem para reorganizar a prática assistencial, por possibilitar 

a compreensão ampliada do processo saúde-doença, a partir do conhecimento 

sobre a família e tendo em vista o ambiente físico e social que cerca o indivíduo. Em 

outras palavras, identifica as reais necessidades da população e estabelece 

estratégias para intervenções além do modelo hegemônico. Para tanto, é necessário 

reciclar a prática, buscar novas tecnologias, novas formas de fazer e, 

principalmente, novas formas de ser no trabalho (FEITOSA et al., 2016) 

O trabalho em saúde, fundamental para a manutenção da vida humana, tem 

características peculiares: é parte do setor de serviços, tendo sido influenciado pelas 

transformações do setor industrial, com ênfase na terceirização e no uso de 

tecnologia. O processo de produção e o produto final, o cuidar, são indissociáveis 

(PIRES, 1998) devido à intersubjetividade entre os sujeitos envolvidos, os 

profissionais de saúde e os indivíduos que procuram o seu serviço. 

A Atenção Primária traz uma nova modelagem de produção de cuidado, com 

o uso de tecnologias leves, como o vínculo, a escuta qualificada e o acolhimento, em 

disputa com o modelo tecnoassistencial. Essas tecnologias transformam os sistemas 

produtivos e afetam os processos de trabalho, modificando significativamente a 

forma de cuidar e de assistir o indivíduo e a coletividade.  

Essas modificações promovem a ideia de que se deve buscar a 

desfragmentação do processo de trabalho, das relações entre os diferentes 

profissionais e do entendimento de saúde como simples ausência de doença 

(modelo hegemônico). É necessária, portanto, a ampliação e o fortalecimento da 

concepção de saúde como produção social, econômica, cultural e de qualidade de 

vida (GAVALOTE et al., 2011). 

O cotidiano do trabalho da enfermagem é marcado por um ambiente que 

oferece riscos à saúde do trabalhador. O sofrimento psíquico dos profissionais e a 

qualidade do serviço prestado são influenciados por diversos fatores, como 
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remuneração inadequada (SECCO et al., 2011; MEDEIROS et al., 2006), acúmulo 

de escalas de serviço, aumento da jornada de trabalho, hierarquia da equipe de 

saúde e desprestígio social. Essas dificuldades, muitas vezes, levam à evasão da 

profissão (MEDEIROS et al., 2006). 

A enfermagem tem como responsabilidade o cuidar do ser humano, 

necessitando de constante atenção na realização de suas ações, devido ao fato de 

haver possibilidade de ocorrência de algum erro, o que resultaria em consequências 

graves para o indivíduo e a coletividade (PIRES, 1998).  

 

3.3 CARGAS DE TRABALHO EM ENFERMAGEM NA ESF 

 

Para entender o que é carga de trabalho, é necessário compreender como os 

“elementos do processo interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do 

trabalhador”, o que exige esforço do profissional para se adaptar, obtendo, assim, os 

resultados de produção, mas também o desgaste do indivíduo, ou seja, “perda da 

capacidade potencial e/ou efetiva corporal e psíquica” (LAURELL; NORIEGA, 1989, 

p. 110). Segundo Seligmann-Silva (1994) é um “conjunto de esforços empreendidos 

para atender as exigências das tarefas, incluindo esforços físicos, cognitivos e 

emocionais”. 

Segundo Laurell e Noriega (1989), as cargas de trabalho compreendem um 

processo dinâmico, mas, para entender o conceito, é necessário agrupá-las em 

diferentes tipos: primeiramente, em físicas, químicas, biológicas e mecânicas 

(materialidade externa ao corpo – ao interatuar com o corpo, tornam-se processos 

intracorporais complexos) e, em segundo lugar, em fisiológicas e psíquicas (Figura 

1).  
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Figura 1. Síntese das cargas de trabalho de materialidade externa ao corpo e materialidade 
não visível. 

 

As cargas físicas podem ser exemplificadas pelo ruído e pelo calor, que 

podem ser detectados e até medidos sem envolver o corpo humano. As cargas 

químicas (pós, fumaças, fibras, vapores, líquidos) e as biológicas (micro-organismos) 

têm características semelhantes: adquirem importância não em si, mas nas 

transformações que geram em sua interação com os processos corporais.  As 

cargas mecânicas são mais visíveis: convertem-se numa ruptura de continuidade 

instantânea do corpo, em contusões, feridas, fraturas. As fisiológicas e as psíquicas, 

por sua vez, não têm materialidade visível externa ao corpo humano, constatando-se 

a impossibilidade de conceituar essas cargas, senão em relação com o corpo: sua 

materialidade são processos corporais transformados (LAURELL; NORIEGA, 1989). 

 Wisner (1994) corrobora que os tipos de cargas se inter-relacionam, o que 

pode gerar sobrecarga de trabalho. O perfil epidemiológico do adoecimento do 

trabalhador é gerado a partir da relação entre os fatores de exposição e os 

processos de desgaste físico e/ou psíquico do ambiente laboral. Isso ocorre por 

meio do movimento dinâmico das variáveis do processo de trabalho (LAURELL; 

NORIEGA, 1989). 

As cargas físicas são oriundas das exigências técnicas e dos elementos 

inseridos no ambiente laboral. As químicas são as substâncias envolvidas no 

processo de transformação do objeto para o produto final (FACCHINI, 1983). As 

Materialidade externa ao corpo  
Materialidade não visível 
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cargas mecânicas são originadas do uso de tecnologia, que, ao interagir com o 

trabalhador, influenciam na sua integridade biopsicossocial (SCHMOELLER et al., 

2011). 

As cargas fisiológicas são influenciadas pela forma de realizar a tarefa: 

deslocamentos e movimentos exigidos para a sua realização, esforço físico ou 

visual, espaço de trabalho, horas extras, jornadas prolongadas, etc. (FACCHINI, 

1993). A carga psíquica é difícil de ser mensurada, pois compreende elementos 

afetivos e relacionais, podendo ser um regulador da carga global no trabalho 

(DEJOURS, 1994), relacionando-se com todos os tipos de cargas. 

As más condições de trabalho, em conjunto com o aumento das cargas, 

desencadeiam o desgaste do profissional e a consequente diminuição da 

capacidade de trabalho dos profissionais (SCHMOELLER et al., 2011). O 

profissional de saúde diariamente é exposto a situações estressoras, como 

variabilidade de tarefas, sobrecarga de trabalho, longas jornadas, multiempregos. 

Além disso, lida constantemente com a vida e a morte dos indivíduos, o que 

influencia diretamente o processo saúde-doença e o índice de absenteísmo da 

classe trabalhadora. 

A fim de propor estratégias para a melhoria contínua da qualidade de vida do 

trabalhador, a vigilância da saúde do trabalhador necessita perfilar os prejuízos 

financeiros ocasionados por queda na qualidade dos serviços, por faltas, por 

licenças médicas, por afastamentos e por presenteísmo (MININEL, 2013). 
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“No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade.” 
(Albert Einstein) 

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, é orientada pelas teorias 

do Materialismo Histórico-Dialético e das cargas de trabalho. Vincula-se a um projeto 

maior intitulado “Inovação tecnológica não material em saúde: cargas de trabalho e 

satisfação”, do grupo de pesquisa Práxis – Núcleo de estudos sobre trabalho, 

cidadania, saúde e enfermagem, do Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal de Santa Catarina. Para se utilizar o roteiro de entrevista, 

obteve-se autorização da coordenação e da equipe responsável. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O método empregado na pesquisa é de abordagem qualitativa, do tipo 

transversal, exploratório e descritivo, que busca o aprofundamento e a abrangência 

da compreensão sobre o processo de trabalho dos enfermeiros da ESF.  

Essa orientação metodológica direciona-se pelo caminho exercido na prática 

e pela abordagem da captação da realidade estudada. Nessa perspectiva, 

necessita-se de um agrupamento sistemático, coerente e relacionado de 

instrumentos, contendo concepções teóricas e técnicas de abordagem utilizadas no 

desenvolvimento de uma investigação. Estabelece-se também uma interação entre o 

referencial teórico e os objetivos do estudo, o que acontece por meio da descrição 

de técnicas e de procedimentos utilizados (MINAYO, 2010).  

A pesquisa qualitativa objetiva entender um fenômeno (objeto) como um todo, 

em seus diversos aspectos, a partir da compreensão acerca dos sujeitos estudados 

(POLIT; BECK, 2011). Esse tipo de análise perfaz a possibilidade de construção de 

conhecimento e possui todos os requisitos e instrumentos para ser considerada e 

valorizada como um construto científico (MINAYO, 2012).  

O presente estudo tem no Materialismo Histórico-Dialético a base conceitual 

para interpretar a realidade dos enfermeiros da ESF no município de Natal. Segundo 

Franco, Carmo e Medeiros (2013), essa abordagem considera a historicidade dos 
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fatos. Sendo assim, o método torna-se um caminho escolhido para se chegar a um 

objetivo, e a dialética pode ajudar a observar os fenômenos de uma forma mais 

abrangente, incluindo a contínua mudança da realidade. 

 

4.2 CENÁRIOS DA PESQUISA 

 

O Município de Natal localiza-se na Mesorregião do Leste Potiguar, e sua 

população é estimada em 877.662 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). Possui uma divisão territorial que 

estabelece a organização de cinco Distritos Sanitários (Figura 1): Norte I, Norte II, 

Sul, Leste e Oeste (NATAL, 2007). Essa cidade possui 132 equipes de saúde 

distribuídas nos Distritos Geoadministrativos, contando cada uma com 1 enfermeiro: 

somam-se, assim, 132 enfermeiros alocados nesse serviço de saúde. Participaram 

do estudo 14 Unidades de Saúde da Família distribuídas nas cinco regiões. A figura 

1 descreve a distribuição de distritos sanitários do município de Natal/RN. 

 

 

Figura 2. Distribuição de Distritos Sanitários do Município de Natal/RN 
Fonte: Secretaria do Município de Natal/RN, 2007. 
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Os Distritos Sanitários possuem um total de 38 Unidades de Saúde da 

Família, divididas de acordo com o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Distribuição das Unidades de Saúde da Família por Distrito 

Sanitário de Natal. Rio Grande do Norte. 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A amostra qualitativa pode ser intencional, de modo que o pesquisador 

estabelece as ações, define os participantes, o local, os documentos que melhor 

atendam à compreensão do problema ou à questão de pesquisa, não sendo 

necessário um contingente elevado de participantes (CRESWELL, 2010). A amostra 

ocorreu de forma não probabilística: os dados foram avaliados não somente na sua 

representatividade do todo, mas na sua qualidade e em que medida representam um 

fenômeno. 

A compreensão de quem são os participantes está relacionada ao quantitativo 

da pesquisa, pois a importância deste estudo é associada à qualidade e não à 

quantidade dos dados encontrados. Dessa maneira, o entrevistado, o local escolhido 

e o modo como acontece a coleta são mais significativos do que o número de dados 

colhidos em si. A seleção dos elementos implica a preocupação de que a amostra 

contenha e espelhe certas dimensões do contexto (MINAYO, 2014). 

Com os critérios de intencionalidade, foram selecionados enfermeiros que 

integram a eSF dos cinco Distritos Sanitários do Município de Natal. Os critérios para 

a escolha dos locais de pesquisa e dos enfermeiros participantes foram:  

a) UBS que atuam somente com ESF nos cinco Distritos Sanitários;  

b) somente enfermeiros que estivessem atuando há pelo menos 1 ano na 

ESF, visando a incluir quem possuísse conhecimento sobre o cotidiano de trabalho 

da unidade onde atua;  

c) enfermeiros que estivessem em pleno exercício da função na ESF no 

momento da entrevista.  

Distritos Norte I Norte II Sul Leste Oeste Total 

Unidades de saúde 11 10 2 6 9 38 

Fonte: Secretaria do Município de Natal/RN. Acesso em: 15 de fevereiro de 2017. 
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A amostra foi composta por 14 enfermeiros, integrantes de 14 diferentes eSF 

e que atuavam em 14 UBS, distribuídas nos 5 Distritos Geoadministrativos do 

Município de Natal: 03 enfermeiros do Distrito Norte I, 03 do Distrito Norte II, 03 do 

Distrito Leste, 03 do Distrito Oeste e 02 do Distrito Sul. 

Contudo, a distribuição das equipes não é homogênea, e os critérios para a 

existência de uma ESF não são norteados apenas pelo contingente populacional: a 

questão geográfica e as áreas de riscos também são consideradas (BRASIL, 

2012a). Para cada 1 ESF, existe pelo menos 1 enfermeiro atuante e devidamente 

cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas, 

destinadas a cada enfermeiro atuante na eSF delimitada, para se alcançarem os 

objetivos propostos, possibilitando a identificação das respectivas cargas de 

trabalho. Segundo Duarte (2004), a utilização de entrevistas tem a finalidade de 

conhecer práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais 

específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e as contradições 

não estejam claramente explicitados. Quando bem delimitadas, as entrevistas 

podem proporcionar ao entrevistador fazer uma espécie de mergulho nas respostas, 

buscando entender suas percepções e significados sobre a realidade.  

As entrevistas semiestruturadas aconteceram na própria Unidade de Saúde 

da Família (USF), preferencialmente na sala do enfermeiro, com contato prévio para 

agendamento, a fim de encontrar um horário que lhe proporcionasse maior 

disponibilidade e tranquilidade para participar das entrevistas. Essa etapa do 

trabalho foi orientada por um roteiro (o qual se encontra descrito no Anexo A deste 

estudo), composto por perguntas fechadas e abertas. Todas as entrevistas foram 

gravadas, arquivadas e, em seguida, transcritas na íntegra. 

Algumas entrevistas ocorreram na residência do enfermeiro, com 

agendamento prévio, em virtude do movimento de paralisação das atividades 

laborais, devido à falta de pagamento do salário das categorias. As unidades de 

saúde foram visitadas, a fim de compreender o contexto de trabalho.  

Realizou-se a sensibilização dos enfermeiros da equipe de Saúde da Família 

(eSF), por meio de apresentação detalhada, para as equipes, dos objetivos da 
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pesquisa e do seu percurso metodológico, explicando passo a passo a participação 

dos profissionais. Discutiram-se, outrossim, antes de iniciar a pesquisa, o conceito e 

os tipos de cargas de trabalho.  

O instrumento que norteou a coleta de dados continha perguntas fechadas e 

abertas, inicialmente para descrever o perfil dos participantes da pesquisa e, depois, 

para conhecer as cargas e o processo de trabalho, permitindo identificar o 

profissional e entender melhor os elementos geradores das cargas de trabalho dos 

enfermeiros na ESF (ANEXO A). 

As gravações totalizaram 12 horas, 16 minutos e 22 segundos, distribuídas 

pelos distritos da seguinte forma: 2 horas, 28 minutos e 22 segundos do Norte I; 2 

horas, 04 minutos e 05 segundos do Norte II; 2 horas, 24 minutos e 21 segundos do 

Sul; 2 horas, 24 minutos e 35 segundos do Leste; 2 horas, 54 minutos e 59 

segundos do Oeste. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada com base em Bardin (2011). A autora afirma 

que todo conteúdo é parte de um método empírico e necessita de um conjunto de 

instrumentos metodológicos (em constantes mudanças), os quais podem ser 

aplicados nas mensagens coletadas. A leitura com foco no conteúdo permite buscar 

nos seus significados uma descrição objetiva proveniente da inter-relação entre 

pesquisador e pesquisado. 

Bardin apresenta alguns critérios para tornar a análise de conteúdo um dado 

científico e de qualidade, organizando a forma de realizá-la em três principais 

momentos: a) pré-análise – uma primeira leitura flutuante dos dados, com a 

finalidade de estabelecer contato com as informações colhidas, deixando-se invadir 

por impressões e orientações; b) exploração do material - análise mais aprofundada 

do conteúdo disposto, para melhor organizar e entender as mensagens encontradas 

(mergulho); c) tratamento dos resultados – nesse momento acontece a 

decodificação e a separação das ideias centrais e importantes para a resposta à 

pergunta de pesquisa (BARDIN, 2011). 

Na fase de pré-análise, foi realizada a leitura exaustiva de todos os 

documentos que compuseram a pesquisa, as entrevistas transcritas. A exploração 

do material, segunda fase de análise na proposta de Bardin, visou a alcançar as 
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unidades centrais para a compreensão do texto, realizando-se as codificações 

necessárias ao entendimento do fenômeno estudado. A fase final da análise, a 

interpretação, foi o momento em que os significados validados surgiram a partir dos 

resultados brutos.  

A análise consistiu num movimento constante entre os dados empíricos, o 

aporte teórico e o objeto de análise da pesquisadora. Desse modo, as grandes 

famílias de significados formuladas foram: perfil; tipologia das cargas de trabalho; 

fatores que aumentam e que reduzem as cargas de trabalho; e enfrentamento das 

cargas de trabalho. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi realizado de acordo com os requisitos da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, com base nos princípios da 

ética e da bioética em pesquisa com seres humanos (BRASIL, 2012b). O projeto foi 

submetido à análise do Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN e obteve autorização sob o parecer nº 1.880.221 e CAAE: 

62021516.7.0000.5537. Em seguida, foi solicitada a anuência das Instituições 

envolvidas no estudo e, dos participantes, solicitou-se a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Autorização para 

Gravação de Voz (TAGV). 

Obedecendo à referida resolução, a participação no estudo foi voluntária, 

sendo permitido haver desistência a qualquer momento, sem acarretar prejuízos, 

danos ou penalidades aos participantes. As informações colhidas foram mantidas 

em sigilo, e os nomes permanecerão no anonimato em defesa da vulnerabilidade, da 

privacidade e da dignidade do sujeito.  

Os riscos envolvendo a participação dos entrevistados foram mínimos, mas 

existiram. Relacionaram-se às perguntas realizadas no decorrer da interação entre a 

pesquisadora e o sujeito, situação indispensável para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Os questionamentos poderiam acarretar insegurança e constrangimento, 

gerando danos morais e psíquicos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os achados da pesquisa estão organizados em quatro partes. Na primeira, é 

apresentada a caracterização dos sujeitos da pesquisa; na segunda, a tipologia das 

cargas de trabalho, na terceira parte, o enfrentamento das cargas de trabalho; na 

quarta, os fatores que aumentam e os que diminuem as cargas de trabalho.  

Participaram do estudo 14 enfermeiras, pertencentes à Estratégia de Saúde 

da Família – ESF do Município de Natal/RN, com distribuição nos Distritos 

Geoadministrativos. Havia 03 enfermeiras do Distrito Norte I, 03 do Distrito Norte II, 

03 do Distrito Leste, 03 do Distrito Oeste e 02 do Distrito Sul. 

Os dados gerais relativos aos entrevistados foram analisados de acordo com 

sexo, idade e escolaridade. Quanto às características funcionais, foram observados 

o tempo de experiência profissional e de exercício na Estratégia de Saúde da 

Família, o tipo de vínculo empregatício, a jornada de trabalho semanal e o número 

de empregos de cada participante.  

Os dados sociodemográficos dos participantes estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos enfermeiros entrevistados. Natal/RN, 2017 

Variáveis Descrição das variáveis Quantidade (n) % 

Sexo 
Feminino 14 100 

Masculino 0 0 

Idade (anos) 

20 a 29 anos 1 7,14 

30 a 39 anos 0 0 

40 a 49 anos 3 21,43 

50 a 59 anos 9 64,29 

> de 60 anos 1 7,14 

Escolaridade 

Somente graduação 2 14,29 

Especialização/residência 7 50 

Mestrado 4 28,57 

Doutorado 1 7,14 

Tempo de experiência 
profissional (anos) 

> de 5 anos 14 100 

 
1 a 4 anos 0 0 

Tempo de experiência na 
Estratégia 

> de 5 anos 14 
100 

Saúde da Família (anos) 1 a 4 anos 0 0 

Vínculo empregatício 
Concurso (inclui estatutário) 13 92,86 

Contrato temporário 1 7,14 

Jornada de trabalho semanal 

40 horas 12 85,71 

> 40 horas 2 14,29 
 (horas/semanais) < 40 horas 0 0 

Número de empregos 
1 emprego só ESF 12 85,71 

Mais de 1 emprego 2 14,29 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Ao analisar o perfil dos participantes, verificou-se que 100% eram mulheres, 

com idade predominante entre 50 e 59 anos (64,29%). Quanto ao tempo de 

experiência profissional, 100% das participantes atuam na EFS há mais de 5 anos, 

entretanto 28,57% apresentam experiência profissional em outras áreas da 

enfermagem. 

Em relação ao nível de escolaridade, obteve-se predominância de 

profissionais com pós-graduação lato sensu e residência em áreas clínicas e afins 

(50%), 28,57% com mestrado, 14,29% com graduação e 7,14% com doutorado. As 

enfermeiras que atuam na assistência à saúde possuem grande conhecimento, 

experiência e habilidades, que precisam ser aprofundados e desenvolvidos no meio 

acadêmico, a fim de proporcionar um atendimento de qualidade aos usuários dos 

serviços de saúde (FERREIRA et al., 2015). 

Quanto ao vínculo empregatício, 93% são servidores municipais regidos pelo 

Regime Jurídico Único, instituído pela Lei nº 8112/90, que define os direitos e os 

deveres do servidor público (BRASIL, 1990). Segundo Fernandes (2012), o modelo 

Saúde da Família requer uma estabilidade profissional, a fim de se obter maior 

segurança e condições mais dignas de trabalho para o enfermeiro no exercício pleno 

de suas atribuições. Somente uma enfermeira pode ser contratada por tempo 

determinado, com base na Consolidação das Leis Trabalhistas, e esse tipo de 

contrato é regido pela Lei 8.745 (BRASIL, 1993).  

A maioria da população do estudo trabalha 40h semanais (85,7%), com 8h 

diárias, e possui um vínculo empregatício. A dedicação a mais de um vínculo por 

parte de alguns profissionais da enfermagem está relacionada, geralmente, aos 

baixos salários recebidos em cada emprego. Muitas vezes, mesmo com a 

gratificação do ESF, o enfermeiro sente a necessidade de buscar outros vínculos 

para suprir suas necessidades econômicas e sociais (FERNANDES, 2012). 

Todas as eSF que participaram do estudo tinham uma enfermeira; somente 

06 (42,85%), no entanto, possuíam a equipe com o quantitativo mínimo. A eSF é 

constituída de, no mínimo, 01 médico, 01 enfermeiro, 01 auxiliar ou técnico de 

enfermagem e ACS suficientes para atender todo o território. Além desses 

profissionais, pode ser incorporada uma equipe ampliada, contando com a presença 

de 01 dentista e 01 auxiliar ou técnico em saúde bucal (BRASIL, 2012a). 
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5.1 TIPOLOGIA DAS CARGAS DE TRABALHO 

 

A tipologia das cargas de trabalho está representada na síntese e na 

caracterização dessas cargas, a partir da técnica de coleta de dados acerca dos 

elementos presentes no ambiente laboral (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Síntese dos fatores/elementos geradores de cargas de trabalho e sua 

relação com os tipos de cargas 

 
Tipos de cargas de 
trabalho 

Fatores/elementos 
geradores de cargas de 
trabalho 

Nº de enfermeiros 
que citaram 

Descrição do nº de 
enfermeiros por região 

Cargas psíquicas 

Excesso de demanda 
programada e espontânea 

10 

02/ Distrito Norte I 
02/ Distrito Norte II 
02/ Distrito Sul 
02/ Distrito Leste 
02/ Distrito Oeste 

Excesso de atividades 
burocráticas 

04 
03/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Sul 

Responsabilidade do 
enfermeiro no 
gerenciamento dos 
funcionários 

1 
01/ Distrito Oeste 
 

Falta de organização em 
Nível Central e Nacional 

6 

02/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Sul 
02/ Distrito Leste 
01/ Distrito Oeste 

Falta de organização do 
processo de trabalho 

8 

03/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 
02/ Distrito Leste 
02/ Distrito Oeste 

Déficit de profissionais de 
saúde 

8 

03/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 
02/ Distrito Leste 
02/ Distrito Oeste 

Falta de continuidade e 
resolutividade na 
assistência à saúde  

9 

02/ Distrito Norte I 
03/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Sul 
01/ Distrito Leste 
02/ Distrito Oeste 

Rotatividade de 
profissionais de saúde 

2 
01/ Distrito Sul 
01/ Distrito Leste 

Incompreensão do modelo 
de assistência pelos 
profissionais de saúde 

11 

02/ Distrito Norte I 
02/ Distrito Norte II 
02/ Distrito Sul 
03/ Distrito Leste 
02/ Distrito Oeste 

Incompreensão do modelo 
de assistência pelos 
usuários 

8 

03/ Distrito Norte I 
02/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Leste 
02/ Distrito Oeste 

Déficit e precariedade das 
condições de trabalho, dos 
materiais, dos 

13 
03/ Distrito Norte I 
03/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Sul 



33 

equipamentos 03/ Distrito Leste 
03/ Distrito Oeste 

Insegurança 10 

03/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Sul 
03/ Distrito Leste 
02/ Distrito Oeste 

Enfermeiro como referência 
na ESF 

2 
01/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 

Remuneração 10 

02/ Distrito Norte I 
03/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Sul 
01/ Distrito Leste 
03/ Distrito Oeste 

Falha na gestão da USF 5 
02/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 
02/ Distrito Oeste 

Relacionamento 
Interpessoal 

4 
01/ Distrito Norte II 
03/ Distrito Oeste 

Cargas fisiológicas 
Jornada de trabalho 
excessiva 

3 
01/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Leste 

Excesso de demanda que 
gera impacto no corpo 

11 

03/ Distrito Norte I 
03/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Sul 
02/ Distrito Leste 
02/ Distrito Oeste 

Excesso de pressão da 
gestão para a realização de 
múltiplas atividades 

5 

01/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 
02/ Distrito Sul 
01/ Distrito Leste 

Cargas mecânicas Lesões por queda 1 01/ Distrito Norte II 

Atropelamento 1 01/ Distrito Norte I 

Ergonomia inadequada 2 
01/ Distrito Sul 
01/ Distrito Oeste 

Cargas biológicas 

Exposição a doenças 
infecciosas 

6 

02/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Sul 
01/ Distrito Leste 
01/ Distrito Oeste 

Manuseio de vacinas 1 01/ Distrito Norte II 

Mofo 3 
01/ Distrito Norte II 
02/ Distrito Leste 

Cargas físicas 
Exposição ao sol 3 

01/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Oeste 

Exposição ao calor 3 
01/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Sul 
01/ Distrito Oeste 

Iluminação inadequada 5 

02/ Distrito Norte I 
01/ Distrito Sul 
01/ Distrito Leste 
01/ Distrito Oeste 

Falta de circulação de ar 1 01/ Distrito Leste 

Cargas químicas 
Exposição à poeira 2 

01/ Distrito Norte II 
01/ Distrito Leste 

Exposição a produtos 
químicos 

1 01/ Distrito Leste 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Durante as entrevistas, evidenciou-se que os enfermeiros apresentam 

dificuldades em identificar as cargas de trabalho presentes no cotidiano laboral na 

ESF e as relacionam com o excesso de demanda de tarefas. Todavia, as 

participantes deste estudo entendem que é necessária a sensibilização do 

trabalhador, no intuito de promover uma transformação de paradigma relacionada à 

saúde desse profissional.  

 
 
[...] na verdade, eu nunca parei para pensar em relação a essa carga 
de trabalho. (EL2) 
 
[...] trabalhar a orientação, conscientização das pessoas para que 
isso nos ajude a também evitar que aconteçam os problemas, as 
doenças, porque, quando a gente tem pessoas orientadas, 
conscientes, a gente previne a saúde deles, evita a nossa 
sobrecarga de trabalho. (ENI2) 

 

As cargas de trabalho estão associadas ao processo de trabalho das 

enfermeiras na ESF, e é possível perceber nas suas entrevistas que essas mulheres 

não conseguem conceituá-las. Entretanto, quando se as questiona sobre o assunto, 

verificam a necessidade de um maior conhecimento. Um estudo realizado por 

COSSI (2014), com enfermeiros da Atenção Primária à Saúde, observou dificuldade 

em conceituar a saúde do trabalhador, contudo foram percebidas ideias associadas 

ao modelo de promoção à saúde, ao enfatizarem a influência das condições de 

trabalho e do bem-estar social, fisiológico e psíquico sobre a saúde dos 

trabalhadores.  

 

5.1.1 Cargas psíquicas 

 

As cargas psíquicas estão presentes no ambiente de trabalho, podendo ser 

percebidas após um longo período de exposição, quando o trabalhador permanece 

sob tensão no trabalho (LAUREL; NORIEGA, 1989; KIRCHHOF, 2011). Essas 

cargas se destacaram na coleta de dados, haja vista serem mencionadas com mais 

frequência que as demais pelas entrevistadas. É notório, nas falas das participantes 

do estudo, que o excesso de demanda de atividades, aliado à organização do 

processo de trabalho, tem interferido sobremaneira na qualidade de vida laboral. 
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O estudo revelou que, dentre os fatores geradores das cargas psíquicas, 

destacam-se o excesso de demanda programada e espontânea, a incompreensão 

do modelo de assistência pelos profissionais de saúde, o déficit e a precariedade de 

condições de trabalho, os materiais, os equipamentos, a insegurança e a baixa 

remuneração. Para o enfermeiro desenvolver suas atividades cotidianas, faz-se 

necessário um ambiente harmonioso, bem como a disponibilização de materiais, de 

equipamentos e de condições adequadas para uma melhor qualidade de vida no 

trabalho e, consequentemente, para a melhoria da assistência à saúde.    

 

A) Excesso de demanda programada e espontânea 

 

A quantidade de atribuições próprias aos enfermeiros demonstra dificuldade 

para o cumprimento real de tudo que lhe cabe, porque a prática produtivista 

inviabiliza momentos de reflexão sobre o cotidiano e suas ações. Esses profissionais 

assumem atividades clínicas, atividades de caráter gerencial e administrativo, como 

também capacitações e supervisões dos ACS e dos auxiliares de enfermagem 

(SILVA; MOTTA; ZEITOUNE, 2010). 

O excesso de demanda programada e espontânea é evidenciado na procura 

elevada pelo serviço de saúde, principalmente no início da semana. Ocorre que é 

nesse período, geralmente, que o usuário dá continuidade ao atendimento realizado 

por outro nível de assistência. Isso sobrecarrega o trabalhador de forma física e 

mental, tendo em vista que, além de atender à área adscrita, precisa ser resolutivo 

em relação à demanda espontânea, conforme relatos a seguir. 

 

[...] principalmente na segunda-feira, a gente tem essa sobrecarga de 
atendimento, porque vêm também essas pessoas que foram para a 
urgência e procuram continuar esse atendimento aqui, e esses 
atestados, por falta do trabalho, por falta de escola, das mães, então 
aumenta nosso atendimento. (ENI3) 
 
[...] é muita coisa para fazer com pouca gente, [...] eu acho que 
deveria se trabalhar com o número menor de população porque você 
teria mais tempo e você abrangeria mais pessoas no sentido de ter 
mais os grupos educacionais e operacionais. [...] Eu acho muito, 
muito, muita população acima da capacidade intelectual e física de 
cada profissional.  (ENII1) 
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Verifica-se, pois, que o crescente aumento da demanda programada e 

espontânea na ESF está acima do limite que o enfermeiro pode suportar. Alguns 

fatores podem gerar esse excesso de demanda, tais como o fato de o quantitativo 

populacional da área adscrita ser maior que o preconizado pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012a) ou o de haver déficit de profissionais de nível médio e superior 

atuando. Essas dificuldades levam à sobrecarga de trabalho, pois o trabalhador, 

além de realizar suas atividades, apropria-se de outros afazeres para atender às 

necessidades da população.  

 

 
[...] o enfermeiro [...] abarca muita coisa que não deveria ser dele 
não. Então cada um tem o seu papel, é uma equipe, por isso que é 
equipe, e não é o enfermeiro de Estratégia de Saúde da Família. 
Então o enfermeiro tem que delegar e compartilhar o que não é dele 
[...] Às vezes, ele deixa de fazer o que é atribuição para fazer o 
trabalho do outro. (EL3) 

 
 
Inúmeras atividades são dispensadas às enfermeiras, como a assistência à 

criança, à mulher, ao idoso, ao homem, ao adolescente, ao escolar, ao trabalhador. 

Atuam também na coordenação e no gerenciamento das ações da equipe da ESF e 

na supervisão de alunos e de profissionais. Essa sobrecarga pode acarretar 

desenvolvimento de ansiedade proveniente das atividades laborais, devido ao fato 

de não conseguirem, muitas vezes, completar todas as tarefas exigidas. 

 

[...] a enfermeira fica com uma carga enorme na questão do 
planejamento, da coordenação. Por mais que oficialmente ela não 
seja nomeada coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, 
acaba que todas as demandas, todo o ofício, toda mudança que 
chega, só encaminha para a enfermeira. (EL1) 
 
O número de pessoas cadastradas para cada equipe ainda é muito 
grande, então termina a gente não conseguindo, nessa carga 
horária, dar conta de tudo, apesar da gente ter todo o planejamento, 
de ter horário estipulado, não é?! (EO1) 
 
[...] a gente tenta resolver tudo e não dá, a gente fica 
sobrecarregada, tanta coisa. (ES1) 

 

O trabalho em equipe permite o amadurecimento e o crescimento da equipe 

como um todo, o que facilita a supervisão. É necessário que todos os membros 

estejam engajados e participem de momentos de discussões para que esses 
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profissionais se reconheçam como atores de mudança, peças importantes na 

promoção da saúde. Os enfermeiros devem ser capacitados para exercer essa 

supervisão, a fim de colaborarem para a efetivação da ESF (SILVA, 2002). 

Algumas enfermeiras sentem-se confortáveis em disponibilizar um contato 

telefônico para atender a população fora de seu horário de trabalho. Para elas, 

cumprir essa demanda traz mais satisfação do que, propriamente, um incômodo, 

pois entendem sua atitude proporciona o fortalecimento do vínculo e da relação de 

confiança entre profissional e comunidade. 

 

 
[...] nunca tive problemas [...]. Agora, assim como eu dou meu 
telefone, ela [família do usuário] liga muito pra mim: “Como é que eu 
faço com fulano de tal? [...] Oriento, mas eu nunca reclamo por isso 
não, entendeu? Mas, assim, de todo jeito, né? A gente está 
atendendo, tá fazendo alguma coisa na hora, mas eu não me 
incomodo não em dar assistência desse tipo não. (ENI1) 

 

 

Atualmente, o município está passando por uma mudança no processo de 

trabalho, inserindo a informatização na assistência à saúde do usuário. No entanto, 

para se alterar o processo, não houve um levantamento do perfil da população 

trabalhadora quanto ao uso da informática, o que pode aumentar ainda mais a 

demanda de atividades das enfermeiras. Ocorre que a proximidade do usuário com 

o uso de tecnologia interfere diretamente no planejamento de suas ações.  

 

Então, se chega uma questão do próprio domínio com a informática, 
dos sistemas, termina sendo o enfermeiro quem tem que dar conta. 
Não só como uma ferramenta, [...] mas não é só o lidar com a 
ferramenta, [...] algumas pessoas da equipe não sabem lidar. O 
enfermeiro vai se apropriando desse fazer e termina sendo ele 
sobrecarregado. (EO1) 

 

 

O uso da tecnologia na Atenção Primária possibilita um melhor gerenciamento 

da informação e da demanda resultante do processo de trabalho, através do 

planejamento de ações de saúde, de longitudinalidade, de integralidade e de 

coordenação do cuidar. Essa mudança no processo de trabalho favorece o acesso 

facilitado às informações do paciente, bem como a compreensão do contexto 
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individual, a continuidade da assistência, o aumento do vínculo (LANDSBERG, 

2016).  

A tecnologia pode favorecer ou dificultar o processo de trabalho. Cabe aos 

gestores compreenderem as limitações e as dificuldades dos envolvidos no 

processo e promoverem a capacitação quanto ao uso da ferramenta. Os 

profissionais da ESF também devem estar abertos para as novas experiências, 

como a informatização da assistência à saúde. Essa reflexão da realidade 

favorecerá a satisfação do trabalhador e da comunidade. 

De acordo com uma das entrevistas (conforme transcrição a seguir), percebe-

se que uma das Unidades de Saúde da Família apresenta diferenciação do 

processo de trabalho: o estabelecimento possui a ESF, mas trabalha com a 

demanda aberta, devido ao quantitativo elevado da população. Isso pode gerar 

sobrecarga nos trabalhadores, tendo em vista que o planejamento e a programação 

dos atendimentos ficam prejudicados. 

 

A gente, aqui, tem uma situação diferente das outras unidades, a 
gente trabalha com demanda aberta. [...] Então, a gente não tem os 
indicadores de área, a orientação da Secretaria é que a gente 
atendesse demanda aberta. [...] Em atender a demanda aberta, a 
gente acaba tendo uma sobrecarga de trabalho. (ES2) 
 
 

B) Excesso de atividades burocráticas 

 

Outro fator associado às cargas psíquicas é o excesso de atividades 

burocráticas, sobre as quais a principal queixa é referente ao preenchimento do 

documento do pré-natal. O início da mudança para o meio informacional 

(transposição dos documentos manuais para o ambiente digital) vem para auxiliar o 

profissional com relação ao histórico do paciente. Esse recurso ajuda o trabalhador a 

compreender melhor o processo saúde-doença, o que facilita intervir na promoção, 

na prevenção, no tratamento e na reabilitação do usuário.  

Todavia, durante essa transição, observa-se o aumento da demanda de 

atividades burocráticas, pois estão sendo utilizados os dois meios de registro: o 

profissional alimenta os dados duplamente, aumentando suas atividades cotidianas.  
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[...] você tem que demandar tempo, você tem que pegar dados, e a 
informatização chega para ajudar, mas a gente está meio que ainda 
no papel escrito e na informação digitada. (ENII1)  
 
[...] com relação à agenda, a gente se sobrecarrega demais, porque 
é muita burocracia, [...] a gente não consegue atender mais de três 
pré-natais [primeira consulta] em um horário. É mais de quarenta 
minutos para uma paciente [...]. Talvez com essa informatização que 
vai ter, melhore [...]. (ENII2) 
 
[...] a questão de inserir os dados epidemiológicos [...], hoje, está 
todo mundo em função de manter esses dados [atualizados] porque 
é muito cobrado, porque o sistema não está respondendo como 
devia, há sempre uma falha, mudam versões e com isso nós 
trabalhamos mais e, quando a gente vai buscar nos dados, 
trabalhamos menos [falha do sistema]. (ENI3)  

 

Um estudo realizado com o objetivo de identificar situações que 

desencadeiam o prazer e o sofrimento no trabalho da enfermagem, na Unidade de 

Saúde da Família, destacou como fator de desgaste no trabalho o excesso de 

exigências burocráticas, o que causa uma lentidão no fluxo do serviço (KESSLER; 

KRUG; 2012). Outro estudo demonstrou que o enfermeiro dispensa muito tempo na 

alimentação de sistemas de informação, a fim de ter acesso a cadastros de 

pacientes, a condições socioeconômicas, à produtividade, ao perfil epidemiológico, 

entre outras informações (PAULA et al., 2014). 

 

C) Responsabilidade do enfermeiro no gerenciamento dos funcionários 

 

Outro ponto importante, nas cargas psíquicas, é a responsabilidade do 

enfermeiro no gerenciamento dos funcionários; o profissional é responsável, 

também, por duas equipes: os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários 

de saúde. 

 

[...] você é coordenador de duas equipes, não é?! Você é 
coordenador da equipe de técnicos de enfermagem e você é 
coordenador da equipe de agentes comunitários de saúde, então, por 
essa função de ser o coordenador, muitas vezes, as pessoas, 
enquanto processo de trabalho em equipe, não conseguem perceber 
como se deve trabalhar em equipe, sem esse nível de poder. (EO1) 
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A liderança é uma das competências do enfermeiro da ESF e está 

relacionada ao gerenciamento de pessoas, ao gerenciamento de tempo e à 

negociação. Considera-se importante no processo de trabalho a habilidade de 

comunicação no desenvolvimento da liderança. O enfermeiro deve ser dinâmico ao 

desenvolver suas atividades de gerenciamento de pessoas, de processo de trabalho 

e de conflitos que, por ventura, possam ocorrer durante as atividades laborais 

(PAULA et al., 2014). 

 

D) Falta de organização em nível central e nacional 

 

A falta de organização, em nível central e nacional, interfere na saúde mental 

do profissional, porque, além das demandas laborais diárias, muitas vezes, chegam 

recomendações urgentes, sem levar em consideração as cargas de trabalho a que 

esse profissional está sendo exposto. Exemplos disso são os bloqueios vacinais e a 

própria implantação do e-SUS. Além disso, os ambientes de trabalho ainda não se 

encontram equipados com computadores suficientes para lançar os dados. 

 
[...] chega uma recomendação do Ministério da Saúde ontem para 
gente executar hoje. [...] O sistema [E-SUS] ainda tá sendo testado, 
ainda tá sendo aprimorado, então, quando chegam as suas 
demandas de ontem a realizar hoje, realmente, dificulta bastante. 
(ENII1)  
 
Quando a gente atende, tem o formulário do E-SUS, depois coloca 
no pen drive para passar para outro computador na sala da direção. 
(ES1) 

 

Segundo Caçador et al. (2015), a demanda espontânea e a realização de 

atividades que vão além das programadas podem gerar uma sobrecarga de 

trabalho. Esse problema prejudica a realização de ações que compõem as 

atribuições do enfermeiro ESF, tais como: promoção de saúde, prevenção de 

agravos e visitas domiciliares. Mesmo com as dificuldades vivenciadas pelo 

enfermeiro, este vem conquistando o seu espaço social e o reconhecimento junto 

aos integrantes da equipe e da comunidade. 

As atribuições dos profissionais da ESF previstas em protocolos e 

deliberações preconizadas em nível central e nacional, muitas vezes, surgem como 

demandas na prática sem o adequado planejamento de execução. Embora o 
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trabalhador apresente aptidão e capacidade para atuar na ESF, isso pode ocasionar 

má resolutividade das ações da equipe de enfermagem. É importante que a 

enfermagem esteja preparada para contribuir com a consolidação do SUS, por meio 

de formas flexíveis de organização da assistência, visando a promover saúde no 

território (MAGALHÃES; VIEIRA, 2011). Podemos identificar essas situações nas 

falas a seguir. 

 

Não tem organização nem institucional nem local. A gente não 
consegue organizar localmente, porque as demandas caem assim, 
de paraquedas. [...] você sabe o que tem que desenvolver dentro do 
processo de trabalho durante o ano e incluir naquela sua carga 
horária, mas ainda aparecem outras questões que o enfermeiro 
termina tendo que colocar dentro da programação dele, então 
extrapola, a gente não dá conta com essa carga horária e com o que 
a gente tem. (EO1) 
 
[...] jogam os programas para a gente, de cima para baixo, 
entendeu? Você vai fazer isso, isso e isso, mas não te prepara para 
você fazer. (ENII2) 

 

É necessária uma nova avaliação do processo de trabalho do enfermeiro da 

ESF, com foco nas mudanças do perfil epidemiológico da população atendida, 

guiada pelas diretrizes e princípios do SUS (BRASIL, 1980).  

 

[...] a gente vê também que, ao longo dos anos, vêm se dando 
mudanças no perfil epidemiológico, novas doenças. Eu, durante 
minha vida de trabalho, eu convivi com a cólera, com a dengue, 
agora, a chikungunya, a AIDS, então, assim... Foram inseridos, 
nesse processo de trabalho, algumas questões que extrapolavam um 
pouco o nosso fazer, né? Porque a gente somou mais coisas. (EO1) 

 

A avaliação tem um papel importante na gestão em saúde, por auxiliar na 

tomada de decisão: possibilita a melhoria das intervenções no processo de trabalho 

e a reorganização das práticas de saúde, com ênfase no contexto político, 

econômico, social e profissional (CHAVES; TANAKA, 2012). 

 

E) Falta de organização do processo de trabalho 

 

Segundo Paim (2008), os modelos de atenção direcionam o trabalho em 

saúde, cujo processo é realizado de forma coordenada pelos trabalhadores. Os 

indivíduos, a família e os grupos sociais constituem o objeto de trabalho, enquanto 
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os saberes e os métodos são as ferramentas necessárias para promover a atenção 

em saúde. 

A falta de organização do processo de trabalho ocorre desde o âmbito local 

até o nível nacional. Esse fato está relacionado à mistura de prontuários e 

consequente perda das informações, à falta de acesso universal à saúde (uma vez 

que as especialidades e os exames oferecidos são reduzidos), bem como à falta de 

preparo dos profissionais que realizam o agendamento. Com isso, o enfermeiro 

sente-se impotente no que concerne à informação do paciente, o que dificulta o 

planejamento das suas ações e o estabelecimento de metas. 

 

 

Às vezes, mistura muito o prontuário, entende? Vai um para outra 
área totalmente diferente, arquiva em outro prontuário familiar. [...] 
tem muito prontuário avulso que dificulta e muito. Isso influência a 
carga de trabalho porque a gente fica sem ter um domínio maior, 
entende? (ENI1) 
 
[...] não dispõe de total acesso que teria que ter [...] É problema em 
sistema, é problema na internet, sempre tem alguma coisa, e, 
quando consegue marcar, os pacientes acabam perdendo as 
consultas, os exames, porque não tem essa organização de trabalho, 
porque qualquer pessoa marca, sem ter qualificação para aquilo, não 
sabe a importância daquilo, daquele exame, [...] é tão difícil de 
conseguir, tudo envolve a organização do trabalho. (ENI2) 

 

A organização desse processo de trabalho diminuirá, consideravelmente, a 

procura excessiva pelo enfermeiro da ESF. Os outros profissionais devem 

compreender que o acesso à informação não constitui ação privativa do enfermeiro, 

mas que se necessita da participação da equipe multidisciplinar no acolhimento do 

usuário, a partir de sua procura pelo serviço de saúde.  

 

[...] as pessoas acham que tudo a enfermeira vai orientar, então, seja 
o que for, quer chegar na unidade, dão uma informação e dizem vai 
bater ali na porta da enfermeira que ela explica, [...] e me atrapalha, 
porque, se eu for parar para orientar todo mundo, o dia inteiro, eu 
não faço mais nada. (ENI2) 

 
[...] a unidade, no geral, não dispõe desse planejamento, os 
profissionais não sabem informar nada, o paciente vai em todas as 
portas, em todos os consultórios e às vezes não consegue obter uma 
resposta, uma simples informação, que deveria existir lá na entrada 
do paciente na recepção, para qual setor ele vai, qual porta ele vai 
bater. (ENI2) 
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O processo de trabalho é influenciado positivamente por um fluxo de 

atendimento bem estabelecido, que deve considerar usuários e profissionais do 

serviço. Distribuem-se, nesse contexto, as ações por todos os membros, sem 

sobrecarregar profissional algum. A reunião, sendo semanal, quinzenal ou mensal, é 

uma ferramenta que proporciona uma forma de debater as necessidades dos 

profissionais na unida de saúde. 

 

Se o processo não for organizado, e, por mais que se diga que é, se 
você não tiver um fluxograma do atendimento incorporado pelos 
profissionais, não adianta um querer fazer de uma forma, se os 
outros não integram da mesma forma o processo. (EL3) 

 

Em todo o processo, a organização do trabalho reflete diretamente na 

qualidade da assistência à saúde, desde o tratamento horizontal, o acolhimento e o 

vínculo, até a resolutividade, a integralidade e a humanização do atendimento. É 

importante compreender a influência da saúde mental do trabalhador na satisfação 

do serviço oferecido, o que se promove escutando-os e permitindo-lhes participação 

ativa na tomada de decisões (KATSURAYAMA et al., 2013). 

 

F) Déficit de profissionais de saúde 

 

Outro problema encontrado, no decorrer deste estudo, foi o déficit de pessoal 

atuante na saúde. Isso se deve ao fato de que, atualmente, essa área está 

passando por diversos conflitos e reinvindicações a respeito de condições de 

trabalho, de salários atrasados, entre outros fatores. Alguns trabalhadores se 

encontram em greve ou afastados por problemas de saúde (apresentando atestado 

médico), outros saíram de licença prêmio ou de férias, o que acaba sobrecarregando 

o restante da equipe. 

 

[...] contribuiriam se as equipes fossem completas, entendeu? [...] 
porque se a equipe está completa, [...] dá para a gente organizar e 
num ficar sem atendimento, mas aí com a falta de profissional 
dificulta. (ENI1) 
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[...] desde novembro [2016], os médicos estão em greve. Estou 
sozinha aqui como enfermeira. Tem um da minha equipe que entrou 
em greve e saiu da greve e agora está de férias [...] A demanda de 
enfermagem tanto para o enfermeiro quanto para o técnico de 
enfermagem é o dia todo. [...] há muito tempo, estou sozinha, são 
duas equipes, e sou eu e outra enfermeira. Mas a outra enfermeira 
ou está de férias ou de licença Premium ou está de licença médica. E 
a demanda da minha equipe e a demanda da outra equipe vem toda 
pra mim, e isso é muito difícil. (EL1) 

 

A falta de profissionais gera o aumento das cargas de trabalho psíquicas do 

enfermeiro, o qual acaba assumindo outras responsabilidades que não pertencem 

ao seu fazer cotidiano. Fica difícil conciliar as múltiplas atividades e as 

responsabilidades com a ausência de outros membros da eSF, o que pode gerar 

insatisfação do trabalhador diante da sua realidade laboral. 

 
Esta unidade são quatro equipes, [...] durante quase três anos com 
três técnicos de enfermagem, em vez de 8, [...] Tem de atender todos 
os setores, de tarde fecha um, de manhã outro, para poder 
contemplar toda e ainda contando com folga, com licença, com 
atestado, né? (EO2) 

 

Essa escassez de trabalhadores envolvidos nas tarefas da unidade de saúde 

contribui para o aumento das cargas de trabalho do enfermeiro da ESF, uma vez 

que, com a ausência de outros profissionais, há um aumento na demanda e, em 

decorrência disso, maior cobrança no processo de trabalho. É necessária uma 

parceria entre gestores e enfermeiros para melhorar o processo e a qualidade de 

vida no trabalho (BIFF, 2016). 

Um estudo realizado com a equipe de enfermagem da ESF já havia 

constatado que a sobrecarga de trabalho está relacionada ao elevado absenteísmo 

no cotidiano laboral, bem como à falta de contratação de profissionais para atender 

à demanda de saúde da população. As atividades são, então, redistribuídas e 

executadas entre os que comparecem ao serviço, sobrecarregando-os, o que 

prejudica a saúde do trabalhador e a assistência prestada à comunidade (DUARTE; 

AVELHANEDA; PARCIANELLO, 2013).  
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G) Falta de continuidade e resolutividade na assistência à saúde  

 

A falta de continuidade na assistência à saúde do indivíduo tem ênfase na 

dificuldade de acesso à média e à alta complexidade. O número reduzido de 

especializações médicas e a falta de exames têm causado ansiedade e estresse no 

dia a dia da população do estudo. Alguns enfermeiros abordam a necessidade de se 

ampliar a quantidade de profissionais, como nutricionistas, psicólogos e assistentes 

sociais, durante a jornada de trabalho da equipe multidisciplinar, para atender à 

população. Muitas vezes, sentem-se impotentes diante da realidade com a qual se 

deparam.  

 

Com relação aos acessos à média e alta complexidade é muito difícil. 
Não é culpa nossa, não é culpa do administrador, não é culpa da 
direção ou da diretora, que todos os dois são altamente muitos 
responsáveis. [...] Ontem mesmo chegou uma paciente da minha 
área com um nódulo enorme da mama com 42 anos [...] É muito 
triste para mim, porque a gente pensa logo no pior, eu acho que 
aquele nódulo não é coisa muito boa, [...] o que a gente pode fazer, 
pode fazer nada. A única coisa que pude fazer foi orientar, né? Dizer 
pra ela fazer um esforço, bater uma ultra, porque realmente tem 
necessidade. (ENI1) 

 
[...] Você precisa de um assistente social, e você não tem, você 
precisa de um psicólogo, e você não tem, porque a gente tem que 
encaminhar essa pessoa e daqui que essa pessoa consiga... Às 
vezes tem que usar até de amizade. (ENII2) 

 

Segundo Oliveira e Pereira (2013), a Atenção Primária configura-se como a 

porta de entrada do sistema de saúde brasileiro. Por isso, as ações desempenhadas 

pela equipe multidisciplinar nesse nível de atenção devem ser acessíveis e 

resolutivas, de acordo com a necessidade de saúde trazida pela população. É válido 

frisar, nesse sentido, que a adoção de ferramentas apropriadas de trabalho 

gerencial, tais como a abordagem multidisciplinar, o planejamento das ações, a 

organização horizontal do trabalho e o compartilhamento do processo decisório, 

pode contribuir significativamente para oferecer atenção ao primeiro contato 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

De acordo Rosa, Pelegrini e Lima (2011), a resolutividade na atenção primária 

à saúde pode ser alcançada por meio de um atendimento acolhedor, mediante 

responsabilização das equipes, com atitudes criativas e flexíveis, a partir das 

tecnologias disponíveis em cada nível de atenção.  
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A falta de resolutividade na assistência à saúde causa muita angústia aos 

enfermeiros. A dificuldade em resolver as necessidades da população, a falta de 

profissionais, a referência ineficiente, a incompreensão da metodologia da ESF tem 

causado preocupação, estresse, angústia aos enfermeiros do estudo. Esse fator traz 

fragilidade nos vínculos com a população, que procura o serviço e quer a resolução 

dos seus problemas. 

 

[...] É difícil você de frente para a pessoa e dizer: você está 
contaminada pelo HIV e você está com oito meses e vai parir daqui a 
um mês, e seu filho pode estar contaminado, e eu não tenho mais o 
que fazer com você [...]. Então, isso me prejudica demais, em termos 
de pessoa, de ser humano, de você se sentir impotente, de não 
saber o que fazer... O que tiver de acontecer já aconteceu. (ENII2) 
 
[...] eu não me aquieto enquanto eu não resolvo, como a gente não 
dispõe de médico na composição da equipe, a gente tem sempre 
esse desgaste. (ENI2) 

 
[...] Alguns relatam [colegas de trabalho] que a ineficiência da 
continuidade os fazem ficarem deprimido por não ter resolutividade. 
(ENII1) 
 
A resolutividade, a angústia daquele que está ali esperando alguma 
resposta, então, isso aí interfere na questão de não me sentir que eu 
estou fazendo o trabalho [...] penso e procuro pensar que não 
depende só de mim, né? Existe um processo que foge do meu 
controle [...] E procuro ajudar e ver se desenrolo o resto, mas é difícil. 
(ENII2) 

 

Deve-se refletir sobre a rede de assistência à saúde e sobre a sua 

importância dentro das mudanças do modelo assistencial. É necessário um 

planejamento com relação à oferta de vagas nos demais níveis, bem como a 

capacitação dos profissionais para um processo em rede, destacando a ESF como 

coordenadora do cuidado (BRITO, 2016). Percebe-se, na fala das enfermeiras 

entrevistadas, a sensação de impotência diante das dificuldades vivenciadas no 

cotidiano laboral, o que pode ocasionar um desgaste emocional. Tal resultado 

decorre do fato de não se conseguir resolver as questões do indivíduo que procura 

atendimento de saúde. 
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H) Rotatividade de profissionais de saúde 

 

O Município de Natal, hoje, encontra-se com profissionais de diversas áreas 

de atuação trabalhando em forma de contrato temporário, cuja seleção é feita por 

processo seletivo simplificado. Esse contrato é renovado a cada ano, e, com isso, há 

uma considerável rotatividade de profissionais de saúde (técnicos de enfermagem, 

médicos) nos estabelecimentos ligados à prefeitura.  

Uma das indagações dos entrevistados é que o profissional recém-

contratado, geralmente, vem de outra realidade assistencial e precisa ser treinado 

quanto ao processo de trabalho. Sendo assim, a rotatividade prejudica a efetividade 

dos resultados esperados (MEDEIROS et al., 2010), pois, a cada ano, é realizado o 

processo de adaptação do sujeito.  

Outro fator que intensifica a rotatividade é a contratação dos médicos pelo 

Programa Mais Médicos ou pelo PROVAB, pois muitos deles não têm perfil para 

atuar na Estratégia Saúde de Família e, quando encontram algo melhor, saem. Isso 

gera uma sobrecarga para os profissionais que estão diretamente envolvidos na 

rotina do trabalho. 

 
[...] outra coisa que é muito negativa, é a falta de profissional efetivo. 
Há muito tempo que nós estamos apenas com técnicos de 
enfermagem, chegam com contrato temporário, chegam sem 
nenhuma experiência na atenção básica, e eu treino todos, na sala 
de vacina, questão de preparos, curativos. Eles chegam sem saber 
de nada, chegam de outra realidade. [...] Quando elas pegam o 
serviço, completa o ano e chegam outras sem experiência. (EL1) 

 

Entre os enfermeiros, ocorre certa estabilidade, que pode ser relacionada ao 

vínculo empregatício (concursado). A rotatividade, nesse caso, é condicionada por 

razões tanto objetivas quanto subjetivas: a motivação oscila desde motivos 

concretos, como o vínculo precário na contratação e as dificuldades de 

relacionamento político entre profissional e gestor, até questões como a realização 

profissional nas atividades desenvolvidas no âmbito dessa política (MEDEIROS et 

al., 2010). 

Dentre os problemas apresentados, o vínculo empregatício precário é uma 

das principais dificuldades enfrentadas para se atingir o desenvolvimento integral 

das Redes de Atenção à Saúde, no contexto da Atenção Primária à Saúde. Os 

fatores que influenciam esse cenário são relacionados aos contratos sem muitas 
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garantias trabalhistas ou assistenciais, como também à própria instabilidade 

profissional, devido às influências políticas no processo de demissão e de 

contratação de pessoal (GONÇALVES et al., 2014). 

 

I) Incompreensão do modelo de assistência pelos profissionais de saúde 

 

Um dos grandes entraves para o processo de trabalho na Estratégia Saúde 

da Família é a falta de compreensão do modelo assistencial por parte dos 

profissionais envolvidos na assistência à saúde. O saber fazer, associado à 

consciência do profissional, perpassa o paradigma de saúde vigente com foco no 

indivíduo, inserido em um contexto social, político, econômico e cultural.  

É evidente que, se o profissional não compreende seu papel como integrante 

de uma equipe, de um processo de trabalho, dentro de uma divisão de trabalho, 

haverá um desequilíbrio na harmonia laboral, o que resultará em mais trabalho, mais 

demanda para os outros profissionais. É demasiadamente importante, pois, que, no 

ambiente de trabalho, haja um espaço para discussão, de forma a se pontuar e 

alinhar o enfrentamento das dificuldades apresentadas. 

 

[...] o processo de trabalho é uma das coisas mais difíceis, apesar de 
que eu tenho um bom relacionamento com os agentes de saúde da 
minha equipe, mas acho que, na hora de executar o trabalho, é uma 
situação um tanto difícil, que estressa porque as metas não são 
cumprida.. [...] Ele tem o papel definido, mas ele, muitas vezes, não 
quer ser agente de saúde. Então, ele tem dificuldade de ir pra rua, 
tem dificuldade de trabalhar na casa. (EL2) 
 
Se cada um soubesse a sua atribuição dentro da unidade, facilitaria 
muito mais, pois cada um desempenharia o seu papel, e todos 
conseguiriam que o processo de trabalho fluísse. [...] Cada um deve 
saber o que faz, o porquê que faz e que aquilo ali vai causar no outro 
profissional [sobrecarga], porque, na verdade, [...] eu passo para a 
enfermeira, eu passo para  médico, porque eu acabei passando a 
responsabilidade que deveria ser minha para outro profissional. (EL3)  

 

O envolvimento dos profissionais com a comunidade, ou seja, o vínculo e a 

corresponsabilidade entre eles e a população é uma dificuldade oriunda do processo 

de trabalho, e o seu enfrentamento é necessário para que haja melhoria desse 

contexto (TEIXEIRA; PAIM, 2000). Os determinantes que facilitam o processo de 

trabalho são o perfil e a formação em saúde pública, o conhecimento da área 
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geográfica adscrita e o entrosamento da equipe pelos profissionais que compõem 

essa estratégia (PINTO; MENEZES; VILLA, 2010). 

A conformação de um modelo assistencial deriva de um processo histórico-

social, dinâmico e multifatorial, que é influenciado por fatores das esferas macro e 

microssocial, em uma determinada sociedade. Nesse contexto, os valores que 

norteiam a concepção de saúde e de direito à saúde são influenciados pelos 

conhecimentos acumulados e pelo paradigma hegemônico de ciência, de forma que 

diferentes modelos consistem em respostas políticas produzidas frente aos 

problemas de saúde de dada sociedade (FERTONANI et al., 2015). 

Há momentos em que a própria enfermeira abarca as responsabilidades para 

si, com o intuito de tentar resolver determinadas situações. Dessa forma, sem se dar 

conta de que está centralizando atividades que não são exclusivas do seu fazer em 

saúde, não delega atividades para os demais membros da equipe e aumenta sua 

demanda. Nas entrevistas, percebe-se que algumas delas estão sofrendo um 

esgotamento, o qual associam, muitas vezes, ao modo como os demais 

profissionais observam o sistema de saúde atual, mas não levam em consideração 

que elas mesmas, com sua postura, influenciam diretamente a forma de o trabalho 

fluir. 

 

Para resolver [problema da população], [...] ao longo dos anos, e 
dentro da saúde da família, muito mais ainda, o enfermeiro começou 
a absorver muita coisa, e aí o verdadeiro trabalho em equipe não 
acontece, são as falhas do trabalho em equipe. (EO1) 
 
[...] Tudo perpassa pelas relações interpessoais. Se todos falassem a 
mesma linguagem, se os protocolos fossem seguidos do mesmo 
modelo, se o acolhimento fosse feito por todo mundo por igual [...]. 
Só que isso não acontece. [...] o enfermeiro não era para assumir 
tudo, o enfermeiro poderia ser a referência, mas não é só ele que 
tem que puxar atividades educativas, reuniões de hipertensos e 
diabéticos, era para ser todo mundo. (EO3) 
 
[...] Me angustia a falta de compromisso das pessoas em assumir o 
que é seu. [...] cada um tem uma equipe, tem o médico, tem o 
enfermeiro, tem um dentista, tem o técnico, mas tem pessoas que 
não assume o seu próprio o papel, o papel de cada trabalho. (ES1) 

 

O planejamento e a organização do processo de trabalho facilitam a delegação 

de funções, a detecção das necessidades de trabalho e o estabelecimento de metas 

para o alcance de objetivos de curto, de médio e de longo prazo (SILVA, 2002). Sem 
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isso, a enfermeira executa ações na ESF sozinha, atividades que poderiam ser 

compartilhadas com outros profissionais da eSF. 

 

J) Incompreensão do modelo de assistência pelos usuários  

 

Atualmente, os movimentos de definição de um ou outro modelo caminham 

ora no sentido de conservação do modelo tradicional, ora no sentido de um novo 

modelo. As perspectivas teóricas e políticas de implementação desse novo modelo 

assistencial necessitam ser assimiladas pelos profissionais/equipes, pelos usuários 

e pela gestão da saúde (FERTONANI et al., 2015). 

O vínculo do profissional com a população influencia diretamente o bem-estar 

e a qualidade de vida no ambiente laboral. Além disso, a falta de compreensão 

sobre a rede de atenção e o imediatismo na resolução dos problemas de saúde, 

devido à falta de conhecimento por parte do usuário sobre os entraves do processo 

em saúde como um todo, podem provocar momentos de estresse na inter-relação 

entre os pares. 

 

 
[...] tem outros [usuários], acho que é pelo sofrimento da própria vida, 
sabe? Do sofrimento de procurar, não conseguir, que são muito 
estressados. Influencia para a gente... é muito... muito ruim, né? 
Porque é uma carga de estresse [...]. É muito ruim para a gente. 
(ENI1) 
 
A população em geral quer ser atendida independente de ser ou não 
de alguma das equipes, mas eu acredito que o principal motivo [falta 
de] conhecimento [do processo de trabalho]. (ENI2) 
 
[...] existem aqueles que têm total desconhecimento do que é a 
Estratégia, principalmente aqueles que moram há pouco tempo na 
comunidade, que não conhecem o trabalho. Aí, às vezes, existe 
insatisfação por parte deles, né, por não ter uma resposta imediata 
no atendimento de urgência. (ENII1) 

 

A ESF, baseada nos ideais de estruturação da assistência do SUS, busca 

atender a grupos específicos predeterminados pelo Ministério da Saúde. Essa 

metodologia de atendimento gera uma exigência do profissional de enfermagem, 

além de demandar grande capacidade e preparo no desempenho das atividades 

interligadas ao saber técnico-científico. Esse aumento de responsabilidades 

submete o profissional a situações de pressão por parte dos gestores, dos colegas 
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de trabalho e da comunidade. Por não ter consciência do processo de trabalho da 

ESF, um usuário do serviço pode constituir-se como agressor, propositalmente ou 

não, motivado e justificado pelas suas necessidades pessoais (ALMEIDA, 2012). 

 

K) Déficit de materiais e precariedade de condições de trabalho, de materiais, 

de equipamentos 

 

O déficit de materiais é outra dificuldade encontrada no cotidiano da ESF. Não 

há medicamentos e impressos suficientes, equipamentos utilizados no processo de 

trabalho (sonar quebrado, por exemplo), faltam fitas métricas, tesouras, 

equipamentos de proteção individual, seringas, vacinas, entre outros materiais cuja 

escassez impede o fluxo das atividades laborais. Em algumas unidades, os 

trabalhadores se juntam para comprar materiais que deveriam ser disponibilizados 

pela instituição de saúde. Essas dificuldades acarretam a insatisfação no trabalho e 

o desgaste emocional diante da não continuidade do trabalho. 

 

[...] a questão de insumos, nós estávamos, até agora, com problema 
de falta de material para coleta de preventivo, então, isso aí 
atrapalha, interfere. [...] você vinha com uma úlcera que vinha dando 
efeitos maravilhosos, usando tais e tais produtos, depois de ser 
debatido junto com a equipe qual o melhor material para ser usado, 
consegue que a secretaria mande e, de repente, param de mandar, 
acabou, e você volta à estaca zero de novo. (ENII2) 
 

 

A ESF favorece as ações intersetoriais para a construção de novos saberes, com 

o intuito de determinar uma nova visão frente aos problemas e às  ações de 

promoção de saúde. As dificuldades apresentadas nas ações educativas estão 

relacionadas à carência de planejamento, à inadequação do espaço físico, à falta 

de material educativo e à insuficiente capacitação dos profissionais de saúde, uma 

vez que a educação para a promoção da saúde e da cidadania requer compromisso 

e apoio político local (TRIGUEIRO et al., 2009). As ações educativas, neste estudo, 

geralmente, são custeadas pela própria equipe, pois não há apoio do município para 

os grupos nas unidades. 
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[...] a falta de medicamento, a falta de material, a falta de condições 
para fazer atividades educativas. Qualquer atividade educativa que, 
hoje, seja desenvolvida na Estratégia Saúde da Família [...] é 
bancado pelo profissional, pelo seu próprio bolso. Somos nós que 
bancamos isso. (EL2)  
 

As limitações na continuidade de ações de educação em saúde estão 

relacionadas à ausência de organização, à falta de apoio dos gestores, às 

dificuldades operacionais para execução das ações, seja por falta de recursos 

necessários (materiais didáticos, cadeira, espaço físico) seja por falta de incentivo 

e de capacitação dos profissionais. Além disso, ainda existe a dificuldade em se 

contar com a participação da equipe multidisciplinar na realização de tais 

atividades (OLIVEIRA et al., 2013). 

As condições de trabalho influenciam diretamente a qualidade de vida laboral. 

Nesse sentido, os principais problemas encontrados estão relacionados à estrutura 

física da unidade: falta de sala para os profissionais, tendo em vista que alguns 

dividem o espaço para atender à população; infiltrações; falta de manutenção no 

prédio. Podemos observar esses problemas no excerto a seguir. 

 

[...] a estrutura [...] que a gente trabalha não oferece o conforto que a 
gente precisa, não tem uma sala para cada profissional. [...] Móveis 
que estão caindo aos pedaços, entendeu? É... Infiltrações, coisas 
que tentam fazer uma reestruturação e fazem só meia sola, pintam, 
enfeitam. [...] Na mesma sala que faz o curativo, a gente lava o 
material, empacota o material. (ENII2) 
 
[...] apesar de ser nova [unidade], [...] a estrutura dela não está muito 
adequada, a gente não dispõe de salas para a troca de sonda, que 
não era feita assim na unidade, e foi colocado para a atenção básica 
fazer sonda vesical, e a gente não dispõe de um ambiente adequado. 
(ENI2) 
 
[...] é uma sala para duas enfermeiras atenderem e, muitas vezes, 
você não pode, você tem um atendimento agora, mas não pode fazer 
porque a outra companheira está no horário usando a sala. [...] 
Então, a questão estrutural prejudica muito. (ENII2) 

 

Diariamente, os profissionais de saúde da ESF são expostos a condições de 

trabalho precárias e insalubres, com permanente deficiência de recursos humanos e 

materiais (FERNANDES, 2012). Diante dessa realidade, é necessário superar os 

déficits nas condições de trabalho, incluindo a instabilidade dos vínculos trabalhistas, 

os salários precários e a jornada excessiva, os problemas na relação do quantitativo 
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da equipe para a população, e os déficits nos instrumentos e no ambiente de 

trabalho (TRINDADE; PIRES, 2013). Ocorre que, apesar das dificuldades 

enfrentadas, deve-se promover um ambiente adequado à saúde do trabalhador.  

Um fator que aterroriza alguns profissionais é a alocação da unidade de 

saúde (algumas ESF não estão instaladas em prédios do município, mas em locais 

alugados), pois, constantemente, convivem com o medo e a angústia de perder o 

local de trabalho devido a atraso de repasse do pagamento do aluguel por parte do 

município.  

 

[...] a gente não tem um prédio próprio. Trabalhamos em uma casa 
alugada. Então, assim, é uma casa adaptada para ser uma unidade 
de saúde. Então, a gente convive diariamente com a assombração 
do aluguel não ser renovado. [...] não tem acessibilidade. [...] o 
espaço físico que lhe é oferecido para trabalhar esse modelo de 
saúde não é condizente com o que o próprio modelo prega. (EL2) 

 

Atualmente, algumas ESF estão sendo reestruturadas, o que traz satisfação 

aos profissionais que ali atuam. O município apresenta realidades distintas nos cinco 

distritos sanitários.  

 

[...] a área física grande acomoda todos os funcionários bem, sem 
problema, a parte da limpeza, que eu acho importantíssima, é muito 
boa, você usa um banheiro sem medo, certo? Sem medo porque é 
tudo muito limpo. (ENI1) 

 

A falta de carros para realizar a visita domiciliar é outro fator que influencia no 

processo de trabalho e, consequentemente, causa ansiedade e insatisfação no 

profissional. As ESF, geralmente, são localizadas em áreas de maior vulnerabilidade 

e, por esse motivo, seria necessário um automóvel para realizar a visita domiciliar. 

Existe um veículo, mas ele é do distrito e é utilizado por todas as unidades, e não é 

fácil o agendamento devido ao número pequeno de carros. Sendo assim, as visitas 

são feitas a pé ou em carros próprios, havendo gastos físicos e financeiros por parte 

dos membros da eSF. 
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[...] sair da unidade sem nenhum suporte veicular. A minha área 
começa aqui no início da avenida e vai até o final da avenida, é, mais 
ou menos, um quilômetro de distância. Eu tenho que ir no meu carro 
ou a pé, se eu quiser fazer uma visita . Para eu dispor de um 
aparelho da secretaria, de um carro, eu tenho que programar, pedir, 
às vezes vem, às vezes não vem. (ENII2) 

 

Os dados coletados corroboram outros estudos. Fernandes, Duarte e 

Schmalfuss (2014) relatam que as principais dificuldades relacionadas à visita 

domiciliar (VD) são: falta de recursos humanos, falta de recursos materiais, falta de 

capacitação para a realização das VD e falta de segurança. A falta de veículo para a 

condução da equipe até o domicilio do usuário impacta diretamente a qualidade da 

assistência prestada à comunidade. 

Outra dificuldade encontrada no decorrer do estudo é a questão da distância 

entre a residência do profissional e o seu trabalho. Devido a esse entrave, muitos 

permanecem o dia todo na unidade de saúde, inclusive nos momentos de repouso e 

nas horas das refeições, mas não há uma estrutura adequada para o horário de 

descanso do profissional. Além disso, os usuários do serviço ficam pelos corredores, 

abrindo as salas, o que dificulta o descanso físico e mental do trabalhador, 

aumentando o seu estresse.  

 

A questão do trânsito que a gente vive, você mora distante, a 
distância para o deslocamento para trabalhar é bem estressante. 
Tem muitos que ficam na unidade o dia todo, aí na unidade você vai 
comer de marmita, não pode repousar direito, às vezes, se você não 
fechar a unidade, vai ter usuário batendo... Tudo isso influencia no 
estresse. (EO1) 

 

Apesar de todas as dificuldades apresentadas, os profissionais que se 

identificam com a Estratégia Saúde da Família têm prazer no que fazem e, assim, 

acabam se submetendo às condições precárias de trabalho para atender à 

população e dar uma resposta ao problema do indivíduo que procura o serviço de 

saúde. 

 

[...] as precárias condições de trabalho, torna o trabalho muito árduo, 
então, assim, a gente tenta, reúne a equipe, vai fazendo nosso 
planejamento, porque é preciso trabalhar, dar uma resposta à 
comunidade. (EL1) 
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A saúde do trabalhador é influenciada pelas condições de trabalho. Nesse 

sentido, a má qualidade da assistência prestada devido à precariedade que se 

observou pode gerar insatisfação do profissional com o conteúdo significativo do 

trabalho e consequente sofrimento psíquico (DEJOURS, 1997), por não conseguir 

atender de forma eficaz à demanda do serviço.  

 

L) Insegurança 

 

O estado de insegurança faz parte da realidade das enfermeiras e as 

assombra. Ocorre que muitas ESF encontram-se em áreas de periferia, com altos 

índices de criminalidade: alguns profissionais já foram assaltados e as unidades de 

saúde roubadas. Além desses acontecimentos, muitas vezes os profissionais 

precisam se deslocar diretamente para áreas de risco, a fim de assistir vítimas de 

confrontos.  

O fato de muitas USF se situarem em zonas de risco, próximas a pontos de 

drogas, por exemplo, aumenta os níveis de insegurança na realização das 

atividades laborais (CAVALCANTE; LIMA, 2013). A vulnerabilidade dentro da 

jornada de trabalho traz medo e incerteza acerca do que pode ocorrer nesse ínterim. 

Essas dificuldades interferem na saúde mental do trabalhador, que necessita de 

cuidados para melhorar seu estado. 

 

 

Eu tive um problema agora, recentemente, de assalto, [...] era meio 
dia e meia, aí eu vinha almoçar, vinha sozinha com o celular na mão 
[...]. (ENI1)  
 
[...] a gente trabalha numa zona de risco, [...] que já aconteceu por 
aqui assaltos, que várias pessoas estão afastadas, enfermeiros estão 
afastados porque desenvolveram depressão, outros tipos de doença 
em decorrência disso. [...] não temos segurança na unidade [...] nós 
temos conhecimento que existe facções aqui na comunidade, [...] 
essa unidade já foi assaltada várias vezes, nós temos sorte de que é 
em um horário em que não está trabalhando. (ENI2) 
 
[...] a gente só faz visita à tarde quando é uma urgência, mas as 
visitas domiciliares se concentram pela manhã, por causa da área 
aqui, que é uma área perigosa, de risco. (EL1) 
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A violência dentro da ESF, durante o processo de trabalho, no dia a dia, é 

outro problema enfrentado pelos trabalhadores. Muitos usuários que procuram o 

serviço de saúde chegam estressados em busca da resolutividade e tratam 

rispidamente os profissionais que estão atendendo. Muitas vezes, culpam os 

profissionais pela não resolutividade e pelas dificuldades encontradas em toda a 

rede de assistência, como falta de especialistas, de médicos, de exames. 

 

A questão da violência, a violência verbal, física, às vezes, eu nunca 
tive problema não, mas eu já sei o meu lugar, digamos que eu já sei 
como agir, mas aqui é uma das coisas que você vê seguido, a 
violência verbal é muito... às vezes, a pessoa fala em direito, mas 
não é o direito... na hora que ele está sendo agressivo, ele já está 
indo contra o servidor público. (EL3) 

 

A violência é uma questão de saúde pública, que, inserida no ambiente de 

trabalho, pode gerar efeitos deletérios sobre as atividades laborais e comprometer 

as relações sociais e familiares. Na enfermagem, o cuidado em saúde é uma 

ferramenta de trabalho que exige maior aproximação, tempo de permanência e 

exposição aos fatores inerentes à relação com seres humanos. A exposição à 

violência envolve comportamentos próprios de diferentes personalidades associados 

a momentos de fragilidade e a condições de desequilíbrio da relação saúde-doença 

dos indivíduos que procuram a assistência à saúde (ALMEIDA, 2012). 

Muitos enfermeiros relataram também insatisfação com o novo modelo de 

registro de horário de entrada e de saída. Todos os profissionais marcam ponto 

quatro vezes ao dia. Antes, quando não tinham muitos atendimentos, os 

profissionais saíam mais cedo e eram liberados por alguns dias; não havia, no 

entanto, informação dessa ausência no ponto manual.  

A dificuldade maior desse método é vivenciada, principalmente, nas visitas 

domiciliares, pois o profissional necessita retornar à unidade para marcar o ponto de 

saída. Sendo assim, dependendo do horário, precisa agilizar o atendimento na 

residência do paciente e, quando não consegue, retorna tarde à unidade, o que 

aumenta a sua insegurança. 

[...] toda empresa trabalha com relógio de ponto, mas nós, como 
temos um trabalho da estratégia muito bem dentro da comunidade, 
nem sempre a gente pode voltar para bater ponto na unidade, no 
final do horário, porque a gente está lá na casa do paciente. (EO2) 
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M) Enfermeiro como referência na ESF 

 

Devido ao somatório das cargas de trabalho, às quais as enfermeiras estão 

expostos, associado às dificuldades e às vulnerabilidades que a comunidade 

enfrenta, esses profissionais acabam sendo referência para os usuários. Essa 

relação se deve ao fato de a maioria das enfermeiras pesquisadas estarem na 

Estratégia há mais de 5 anos, é a profissão que tem menos rotatividade na unidade 

de saúde, o que facilita o vínculo e a inter-relação com os membros da comunidade. 

 

[...] a enfermeira é o elo da equipe toda e da população. (ENI2) 
 
[...] nós, enfermeiros, temos um grande problema, a gente é muito 
individualista, a gente gosta de centralizar muito, a gente gosta de 
ser. Não é que a gente gosta, a gente é forçada a isso entendeu? Eu 
sou enfermeira há 14 anos aqui, já passaram seis médicos, 
entendeu? Então, quer dizer, queira ou não queira, você passa a ser 
o responsável pela equipe. [...] hoje a médica que trabalha comigo 
divide muito as atividades, mas quando pedem relatório, é com a 
enfermeira, quando pedem o número de atividades, é com a 
enfermeira, a questão dos agentes são de toda responsabilidade 
nossa, então, é uma sobrecarga grande. (ENII2) 

 

O enfermeiro desempenha um papel estratégico na formação do sistema de 

cuidados. Em especial na Estratégia de Saúde da Família, a assistência de 

enfermagem é entendida como aquela que agrega vários saberes, por ter 

capacidade de interagir abundantemente com os demais profissionais da equipe da 

saúde (RANGEL et al., 2011). 

 

N) Remuneração 

 

O sistema de saúde está passando por uma crise financeira nacional, 

repercutindo no atraso de salário dos servidores públicos. Os profissionais estão 

reivindicando seus direitos por meio de greve e movimentos, em busca de melhores 

condições de trabalho e de salários em dia.  

 

 
[...] os salários sempre atrasam dois meses, e fica difícil porque, 
pessoalmente, não tenho outro vínculo e dependo só daqui, sou 
contratada e, se eu não vier, levo falta e vai ser descontado no meu 
salário, no dia que eu vir a receber, vai ser descontado. A gente tem 



58 

que vir e as condições de trabalho todos os dias, de alimentação, de 
transporte, de vir trabalhar, mesmo sem receber? Difícil. Na verdade, 
eu não vejo que a gente tenha direitos, a gente só tem deveres, 
quando não cumpre com eles, ainda é penalizado. (ENI2) 

  
[...] eu não posso julgar por agora se a crise é nacional. Se fosse só 
aqui, [...] eu talvez fosse, de uma maneira muito, muito ruim, avaliar. 
Claro que a gente fica insatisfeito, você trabalha a semana inteira e o 
mês inteiro, e chega no dia de receber, não ter, dá uma insatisfação. 
(ENII1) 

 

A remuneração da ESF não condiz com as atribuições realizadas pelo 

enfermeiro, profissão que requer grande responsabilidade, exigindo vínculo com a 

população, diversas demandas específicas do Ministério da Saúde, além das 

imprevistas, relacionadas à realidade local. O excesso de atividades gera, para esse 

profissional, uma carga de trabalho maior do que a esperada. Outrossim, os 

vínculos precários e os baixos salários acarretam insegurança e insatisfação 

profissional, o que dificulta a implantação e a consolidação da ESF (FERNANDES, 

2012). 

Outra questão relacionada ao salário é a defasagem da gratificação da ESF e 

a sua perda com a vinda da aposentadoria. Muitos estão em busca da incorporação 

dessa gratificação ao salário, o que leva o profissional a se submeter às cargas de 

trabalho que causam seu adoecimento por mais tempo, prorrogando a sua 

aposentadoria. 

 

 

[...] a questão salarial não condiz mais com o que eu entrei. [...] já 
fazem 14 anos que estamos nesse sistema e sabe que não leva 
nada dele. Se você sair, perdeu tudo, não é uma coisa que vai 
incorporar no seu rendimento, não é uma coisa garantida. Então, isso 
angustia muito, e também não faz por onde você ter muito estímulo 
para fazer mais do que você faz não, entendeu? (ENII2) 

 
[...] quando a gente se aposentar, vamos ganhar metade do que 
ganhamos hoje. Então, isso tem levado ao estresse, colegas 
trabalhando por mais tempo para garantir a sobrevivência. Por 
exemplo, conheço uma médica que só saiu quando tinha 75 anos. 
Então, é um vínculo fraco, porque não é salário, é gratificação. (EO1) 
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O) Falha na gestão da USF 

 

Uma boa gestão na ESF é crucial para o desenvolvimento das atividades e o 

bom fluxo de atendimento da unidade de saúde. Geralmente, os diretores das 

unidades básicas são pessoas indicadas pelo nível central e, muitas vezes, não têm 

preparo e experiência na ESF, o que acaba dificultando o processo de trabalho.  

 

Eu acredito que são pessoas despreparadas, eu acho que, do 
mesmo jeito que o enfermeiro tem que fazer enfermagem, um 
administrador tem que ter o curso de administração, de gerência, e 
não nos dão suporte, não nos dão apoio, a gente se sente muito 
solto, porque a gente precisa daquela orientação e a gente não 
encontra. (ENI2) 
 
[...] as pessoas estão sem preparação naquele cargo, estão por 
cargo político, as pessoas não sabem gerir, não sabem cobrar, não 
sabem impor a autoridade da forma correta, não sabem usar. 
Acontecia muito assédio moral, ameaças, e eu, pessoalmente, não 
faz tanto tempo que estou aqui, mas eu já quis desistir duas vezes. 
(ENI2) 

 
[...] é muito cíclico, tem períodos que, dependendo da gestão, você 
tem mais cobertura e, às vezes, não. Então, enquanto está tudo 
beleza, seu trabalho flui tranquilamente, sem muito estresse, sem 
muito problema. Agora, quando começa, quando não tem um gestor 
que valoriza, que não tem esse perfil para a saúde preventiva, aí 
você passa a ter dificuldade de fazer seu trabalho, porque vão faltar 
insumos que vão dar condições melhores para você trabalhar. 
(ENII2) 

 

 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), mediante o Decreto nº 

94.406/87, regulamentou a prática gerencial realizada pelo enfermeiro. O decreto 

estabelece, por meio do artigo 8º, que esse profissional tem como atribuições a 

direção e chefia, o planejamento, a organização, a coordenação e a avaliação dos 

serviços de enfermagem. De acordo com as Normas Operacionais Básicas/96, a 

gerência é definida como a administração de uma unidade ou de um órgão de 

saúde, que se caracteriza como prestador de serviços ao sistema; e a gestão é 

concebida como a atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde, 

cabendo-lhe diversas funções, como coordenação, negociação, planejamento, 

avaliação, auditoria, entre outras (SILVA, 2012). 
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Segundo Tancredi, Barrios e Ferreira (1998), gerenciar é a função 

administrativa da mais alta importância, na qual há a tomada de decisões, os 

processos de produção e o produto do sistema. Na área de enfermagem, gerentes 

de UBS estabelecem relação entre o objeto (atendimento de qualidade) e a 

finalidade do processo de trabalho. Em outras palavras, as ações gerenciais são 

direcionadas ao atendimento das necessidades de saúde da clientela e à satisfação, 

visando a ações que possibilitem intervenções no processo de trabalho em saúde 

(PASSOS; CIOSAK, 2006). 

 

P) Relacionamento interpessoal 

 

O relacionamento interpessoal é outro fator que influencia as cargas de 

trabalho do enfermeiro da ESF. Dentro do processo de trabalho, é necessário o 

estabelecimento da inter-relação com os outros profissionais e com o paciente, a fim 

de proporcionar um ambiente agradável e saudável para a saúde do trabalhador.  

Cada profissional tem seu perfil, suas peculiaridades, mas, apesar disso, 

devem seguir uma proposta de metodologia do sistema de saúde. Os momentos 

coletivos ajudam a estabelecer metas e a observar as fragilidades, de modo que se 

proporcione um relacionamento profissional sem conflitos. Para tanto, cada um deve 

saber o seu papel dentro do processo de trabalho e respeitar tanto os seus limites 

quanto os dos outros. O enfermeiro é líder de sua equipe; deve, pois, estar 

preparado para os conflitos que, por ventura, possam vir a ocorrer no ambiente 

laboral.  

 

Às vezes você não quer nem ir trabalhar, pois você sabe que aquela 
pessoa vai estar lá, que aquela pessoa é chata, que aquela pessoa 
incomoda, que não ajuda, que interfere no trabalho... E a gente leva 
tudo isso para as reuniões. [...] às vezes, o relacionamento não é só 
com a enfermagem, é com todos da equipe. (ENII2) 
 
[...] O estresse entra na equipe, aquela coisa de cada um passar 
para o outro, querer passar para outro resolver, cada um na sua 
sobrecarga, mas implicando o outro cada vez mais, e gera esses 
conflitos dentro da unidade. É muito comum conflitos em função de 
uma demanda. (EO1)  
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Quando você adoece, eu passei uns 2 anos sem querer levantar e vir 
trabalhar, pois eu sabia que eu iria chegar e encontrar as mesmas 
pessoas que só pensam em si, não pensam no coletivo, e eu não 
comungo com essas coisas. Se eu conseguir algo bom, quero que 
você consiga também, se eu tiver direito a uma folga, quero que você 
também tenha. (EO3) 

 

 

De acordo com Martins et al. (2012), as relações interpessoais de uma equipe 

multidisciplinar dependem da formação e da afirmação de vínculos profissionais. 

Esses fatores promovem o crescimento de cada um dos profissionais 

individualmente e do grupo de trabalho como um todo, facilitando a resolução dos 

conflitos. 

De acordo com a Teoria dos Vínculos Profissionais, de Thofehrn e Leopardi 

(2006), pode-se inferir que a formação e a afirmação de vínculos profissionais têm 

por objetivo o desenvolvimento de relações interpessoais em cada equipe de 

enfermagem, compreendendo a realidade a ser trabalhada para promover o 

crescimento de cada um e de todo o grupo de trabalho. Esse processo facilita a 

resolução dos conflitos, ao mesmo tempo em que propicia o desenvolvimento 

pessoal.  

 

5.1.2 Cargas fisiológicas 

 

A identificação das cargas fisiológicas está relacionada à jornada de trabalho 

excessiva, ao excesso de demanda que impacta o corpo e ao excesso de pressão 

promovido pela gestão para que o profissional realize múltiplas atividades. 

Associam-se às situações que exigem formas específicas de organização e de 

realização do trabalho (esforço físico), expondo o indivíduo a posições inadequadas 

e, assim, à perda da estabilidade do funcionamento do seu corpo (LAUREL; 

NORIEGA, 1989; TRINDADE, 2011; PIRES, 2009).  

Biff (2016) evidenciou, em seu estudo, que as cargas de trabalho fisiológicas 

estão associadas ao excesso de demanda, ao excesso de pressão devido ao 

aumento de atividades, à cobrança do quantitativo de serviços prestados e à jornada 

de trabalho. O resultado dessa exposição ocupacional pode gerar problemas de 

saúde, como hipotensão, danos à coluna, lesões por esforço repetitivo. 
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A) Jornada de trabalho excessiva 

 

As enfermeiras relatam que a jornada de trabalho de 40h semanais, de 8h 

diárias, sobrecarrega os profissionais, que se sentem mais cansados e estressados. 

Para elas, com uma redução na jornada de trabalho e um aumento no tempo de 

repouso, haveria melhora na qualidade de vida dentro e fora do ambiente laboral, 

bem como na qualidade do atendimento à população. Pires et al (2016) defende que 

a jornada de trabalho excessiva favorece o aumento das cargas de trabalho dos 

profissionais de enfermagem. 

A dificuldade no processo de trabalho está relacionada, principalmente, à falta 

de repouso e ao pouco tempo dispensado para o almoço, pois, se tiverem 2h de 

almoço, as enfermeiras ficam mais tempo e, consequentemente, saem mais tarde da 

unidade, o que traz à discussão outras questões, como a insegurança local. 

 

[...] passar o dia aqui é, realmente, cansativo. Você acaba não tendo 
um repouso adequado porque não tem condições para isso. Então, 
assim, eu acho que para estimular uma qualidade de vida melhor 
profissional e até um atendimento satisfatório se reduzir a carga 
horária, pelo menos, 30 horas. (ENII1) 
 
Para quem mora longe é mais difícil, porque eu passo o dia todo fora 
de casa, né? É diferente de você de 8h e ir em casa e voltar, ver 
seus filhos, pra mim é a pior parte, porque eu passo o dia todo fora 
de casa, saio de 6:20h para chegar aqui na hora. Agora tá batendo 
ponto, né? A gente bate o ponto 4 vezes por dia, que é outra coisa 
que está péssimo (ENI1)  

 

A Portaria nº 648/GM de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelece uma jornada de trabalho semanal de 40 horas para toda a eSF 

(BRASIL, 2006). Os profissionais de enfermagem buscam a aprovação na Câmara 

Federal do Projeto de Lei 2295/2000, que objetiva a redução da jornada de 40 para 

30 horas semanais (PIRES et al., 2010). 

 

B) Excesso de demanda que gera impacto no corpo 

 

O excesso de demanda gera impacto na saúde do trabalhador, que pode 

adoecer: alguns apresentam cefaleia, hipertensão, estresse, síndrome do pânico, 

dermatites, doenças osteomusculares. Muitos profissionais acabam se afastando de 
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suas atividades laborais para se recuperar das consequências que as condições e o 

processo de trabalho ocasionam. 

O trabalho das enfermeiras constitui-se de jornadas exaustivas, da 

precarização dos seus direitos sociais, do estresse causado pela instabilidade do 

emprego, das lesões por esforço repetitivo (LER) e dos múltiplos modos de ser do 

adoecimento (ANTUNES, 2008).  

 

[...] A mim não causou nada, graças a Deus, até agora, mas eu vejo 
muito aí as meninas falando que estão com hipertensão, que é do 
estresse também. (ENI1) 
 
[...] desenvolveram [funcionários afastados da unidade] depressão, 
síndrome do pânico. Tem profissionais aqui que estão afastados por 
isso, e a sobrecarga de trabalho se torna maior para quem fica, né? 
(ENI2) 

 

As cargas fisiológicas são as principais causas de absenteísmo de 

profissionais de enfermagem, estando geralmente relacionadas a doenças do 

sistema osteoarticular, a traumas, a doenças mentais e comportamentais e a 

doenças do aparelho circulatório (SANTANA et al., 2013). 

 

[...] o osteomuscular é o predominante entre as categorias de técnico 
de enfermagem e de agente comunitário de saúde. E a questão da 
depressão, acho que é geral, [...] que, de 20 agentes comunitários de 
saúde, 10 têm depressão. De 20 agente comunitário de saúde, 20 
têm algum problema no joelho, ou na mão, ou no punho, nas costas, 
hérnia de disco, alergia [...]. E, quanto aos técnicos, também, é 
osteomuscular e depressão. (ENII1) 
 
[...] você se sobrecarrega [múltiplas atividades]. É tanto que os 
problemas físicos, como artrite, artrose, dor cervical, lombar 
[aparecem]. (ENII2) 

 

Um estudo realizado com profissionais da eSF traz como principais causas de 

absenteísmo, conforme a lista de Classificação Internacional de Doenças (CID 10): os 

fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde 

(consultas, exames); doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; e 

complicações relacionadas à gravidez, ao parto e ao puerpério (GUILLOU, 2015). A 

identificação dessas causas, aliada à compreensão da realidade do processo de 

trabalho, fornece subsídios para a tomada de decisão e para a adoção de 

estratégias gerenciais que promovam a qualidade de vida na atuação profissional. 
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Essas medidas acabam promovendo, também, como consequência, a diminuição 

das taxas de absenteísmo da equipe de enfermagem (SANCINETTI et al., 2011). 

 

 

C) Excesso de pressão da gestão para a realização de múltiplas atividades 

 

A Estratégia Saúde da Família traz muitas atribuições ao enfermeiro e, 

associadas às inúmeras fragilidades do sistema, que não são observadas dentro do 

processo de trabalho, acabam adoecendo o indivíduo. Mesmo em meio a tanta 

vulnerabilidade, ainda se cobra muito desse profissional, em todos os níveis: local, 

distrital, municipal, regional e nacional.  

 

[...] a cobrança é muito grande, também pelo fato do número de 
profissionais estar sempre um número abaixo do que é para ser a 
quantidade de profissionais, a cobrança é muito maior para quem 
fica. Eu era uma pessoa que mal adoecia [...] é como a gente fosse 
visto como máquinas, a gente tem que produzir números. (ENI2) 

 

Observa-se a diferença de autonomia entre os profissionais contratados (CLT) 

e os efetivos (Regime Jurídico Único). Esses últimos relatam que questionam a 

cobrança de produção e de tempo, além de demonstrarem a necessidade de 

aumento de prazo, o que não ocorre com os profissionais contratados, os quais têm 

medo de perder o emprego.  

 

[...] se você consegue administrar seu tempo, [...] você tem o direito 
de se julgar incapaz de realizar qualquer atividade em determinado 
período em detrimento a algum pedido. Então, se você administra 
isso de uma maneira que não lhe traga [...] adoecimento, eu pelo 
menos tento. Então, se chega uma demanda que eu tenho que 
entregar amanhã, eu digo: amanhã eu não tenho condições, não, só 
tenho tal dia. (ENII1) 

 

5.1.3 Cargas mecânicas 

 

As cargas mecânicas refletem as situações que exigem a utilização de força 

física ou a exposição a esforços repetitivos que podem causar lesões, como 

contusões e fraturas, por exemplo, ou seja, ruptura de tecido corporal. A interação 

do corpo do trabalhador com materiais do ambiente de trabalho pode resultar em 
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danos físicos devido à falta de manutenção de equipamentos ou a movimentos que 

exigem do corpo do trabalhador esforços excessivos (LAUREL; NORIEGA, 1989; 

TRINDADE; AMESTOY; PIRES, 2013). 

As cargas de trabalho mecânicas estão relacionadas às atividades 

extramuros, como: más condições estruturais da via pública (calçamentos irregulares 

e escadas, por exemplo), que podem levar à queda do profissional; trânsito de 

carros (risco de atropelamento); ergonomia inadequada (espaços pequenos no 

domicílio do usuário) para desenvolver atividades de assistência. 

 

[...] Não tem muito morro, essas coisas não, mas, em alguns locais, o 
calçamento está irregular, você sai caminhando e pode tropeçar... Eu 
fui fazer uma campanha de vacina e sofri uma queda, me acidentei, 
foi um acidente de trabalho, com a caixa de vacina na mão. (ENII2) 
 
[...] isso [trabalho duplo, dados no papel e no sistema] é um 
agravante, isso nos sobrecarrega na questão das lesões nas 
articulações. [...] esse ano passado, tivemos três funcionárias aqui 
que foram atropeladas por um carro que desceu ali da ponte, e, até 
hoje, elas ainda estão atrás do BO [Boletim de Ocorrência], para 
resolver toda aquela parte do seguro. (ENI3) 
 
Ergonômico é só o que tem, olha a posição, fazer retirada de pontos, 
nas visitas domiciliares, carga ergonômica é só o que tem. (OE3) 

 

Um estudo realizado sobre CT constatou que as principais cargas mecânicas 

referem-se às condições precárias dos equipamentos (a saber, mesas e cadeiras 

quebradas) para a realização do trabalho. Esses problemas podem causar danos 

físicos aos enfermeiros, como lesões ou problemas de ruptura da sua integridade 

corporal (queda ou cortes locais) (BIFF, 2016). 

 

5.1.4 Cargas biológicas 

 

Os riscos relacionados ao processo de trabalho podem ser ou estar ocultos 

por ignorância e/ou por falta de conhecimento ou de informação do trabalhador. As 

cargas biológicas estão relacionadas ao contato direto com o objeto de trabalho ou 

com a exposição a produtos orgânicos, como fungos e micro-organismos (LAUREL; 

NORIEGA, 1989; SCHMOELLER, 2011).  
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A constante exposição aos fluidos corporais, no contato direto com o paciente 

– como no caso de atendimento a paciente com tuberculose, com hanseníase –, 

bem como no manuseio de vacinas, no contato com microrganismos, com mofo, 

com baratas e com ratos, devido à falta de higiene nas salas, foram os dados 

presentes no processo de trabalho do enfermeiro, mencionados pelos entrevistados. 

  

É insalubre [trabalho], [...] a gente atende paciente com tuberculose, 
né, é a única área que eu me vejo assim, mais perigoso quem fica 
frente a frente com o paciente, com o paciente tossindo muito. Eu 
estou com uma paciente que está um caso seriíssimo. Ela chega, ela 
tosse tanto, tosse tanto e vomita, entendeu? (ENI1) 
 
A gente já teve problemas, exatamente, por causa de muito mofo na 
casa. Ver minhas colegas adoecendo, quando a gente já teve a 
unidade fechada pela COVISA porque apareceu mofo e ninguém 
identificava. [...] A COVISA veio e interditou. A unidade foi fechada. 
Tudo quanto era de papel teve de ser queimado, a gente perdeu 
todos os prontuários. (EL2) 
 
Hoje, pelo menos, estamos em unidade limpa, porque a outra, nós, 
funcionários, tivemos que fechar, porque estávamos trabalhando com 
os ratos e as baratas. Era terrível... cupim, e a gente fez um 
documento informando que a gente estava suspendendo as 
atividades por conta disso. (ES2) 

 

Em relação aos riscos biológicos, os trabalhadores de enfermagem tornam-se 

vulneráveis aos acidentes de trabalho ocasionados por esse tipo de risco. Esses 

profissionais executam procedimentos invasivos, principalmente administração de 

medicação injetável, o que o predispõe à ocorrência de acidentes. Por isso, é 

necessária a realização de ações de educação permanente direcionadas aos 

profissionais de enfermagem, já que essa é uma das principais estratégias para a 

adoção de práticas seguras no trabalho em saúde (SANTOS et al., 2012). 

Percebe-se, nas falas das entrevistadas, que as enfermeiras reconhecem a 

importância do uso de EPI no cotidiano laboral. Segundo Martins et al (2017), é 

imprescindível que o trabalhador utilize o EPI durante a assistência à saúde, 

adotando as precauções padrão, independentemente do diagnóstico médico. O uso 

desses equipamentos deve levar em consideração as especificidades do trabalho 

(proporcionando o conforto), o tamanho do equipamento e o tipo de risco envolvido. 

Esses cuidados favorecem a aceitação do uso e a diminuição do adoecimento do 

trabalhador exposto aos riscos ocupacionais. 
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[...] a questão do risco de você se contaminar, porque você não tem 
o aparelhamento necessário, os EPI’s que vêm são luvas, máscara 
comum que não barra nada, não tem uma barreia contra 
microrganismos, se você quiser uma máscara com uma proteção 
maior, você tem que adquirir do seu bolso. (ENII2)  

 

5.1.5 Cargas físicas 

 

As cargas físicas estão relacionadas às condições do ambiente laboral, ou 

seja, à exposição aos agentes físicos, tais como radiação, ruídos, calor, frio 

(LAUREL; NORIEGA, 1989; MARTINS et al., 2013). Dentre elas, destacam-se: 

exposição do trabalhador ao sol, falta de circulação de ar natural, iluminação 

inadequada. 

 

[...] eu vou ter a exposição ao tempo, ao sol, porque a gente se 
desloca [na visita domiciliar]. [...] em termos de iluminação 
[inadequada], a refrigeração, aqui é uma área muito quente. Na parte 
externa, o calor do sol também é negativo, porque a gente sabe que 
raios, incidência de luz [...] [é] cumulativo, tem uma resposta mais 
tarde. (ENI3) 
 
Hoje, na casa que a gente trabalha, se pifar um ar condicionado, a 
gente não tem condições de trabalhar, porque ela não entra 
ventilação. A ventilação dela é toda artificial. Então, a gente precisa 
de ter um ambiente digno de trabalho e você precisa ter tudo isso ao 
seu redor. (EL2) 

 

A infraestrutura inadequada, a alta demanda, a falta de EPI e o estresse 

podem favorecer os acidentes de trabalho e o adoecimento o profissional. É 

necessário que a política de atenção à saúde do trabalhador seja aplicada 

enfaticamente no processo de trabalho de todos os profissionais da saúde (Silva et 

al., 2013). Devem-se identificar as fragilidades do processo de trabalho através da escuta 

dos envolvidos no processo de trabalho, o que favorece a construção de uma nova 

realidade da assistência, com melhoria do ambiente de trabalho e do atendimento à 

comunidade (NUNES et al., 2010). 
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5.1.6 Cargas químicas 

 

As cargas químicas estão relacionadas, principalmente, à poeira e ao contato 

com produtos químicos. 

 

 
[...] Poeira em determinados locais [exposição]. (ENII1) 
 
[...] um ambiente desses não adianta muito, por causa da poeira, tem 
muita areia... muita coisa assim nos cantinhos, você pode observar, a 
questão química [...] cheiro e manuseio de produtos [químicos]. (EL3) 

 

As falas das entrevistadas permitem identificar que as cargas químicas 

presentes no processo de trabalho assistencial, seja na existência de poeira no 

ambiente laboral, seja em relação ao cheiro e ao manuseio de produtos químicos, 

podem ocasionar o desencadeamento de consequências à saúde desses 

trabalhadores. No tocante a essa exposição, podem surgir problemas como 

dermatites de contato e hipersensibilidade.  

Os resíduos químicos presentes durante a assistência de enfermagem 

necessitam de um adequado gerenciamento que visem à prevenção de problemas 

relativos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. O uso de luvas, de máscaras e 

de aventais deve ser adotado como grande recurso para que os trabalhadores 

sintam-se mais seguros no manuseio dos resíduos químicos, evitando, assim, 

problemas agudos ou crônicos (COSTA; FELLI; BAPTISTA, 2012). 

 

5.2 ENFRENTAMENTO DAS CARGAS DE TRABALHO  

 

 Acredita-se que o atual estado de vulnerabilidade em que se encontra o 

sistema de saúde, em especial na Estratégia Saúde da Família, tem contribuído para 

o desenvolvimento das cargas de trabalho dos profissionais que atuam nessa área. 

Isso ocorre principalmente com os enfermeiros que, em seu cotidiano de trabalho, 

procuram estratégias de defesa com o intuito de modificar, de transformar e de 

minimizar a sua percepção acerca da realidade que o faz sofrer.  

 Dessa maneira, os enfermeiros buscam algumas formas de enfrentamento 



69 

das dificuldades dentro do ambiente laboral, que funcionam como refúgio para 

sobreviverem às pressões diárias e para tolerarem os conflitos cotidianos. Esse 

enfrentamento se baseia em promover uma boa organização do processo de 

trabalho, uma boa relação interpessoal com outros profissionais, com a população e 

com a gerência do serviço, além de realizar reuniões em que se discutem possíveis 

melhorias quanto às fragilidades presentes nos diversos níveis de atenção, à 

autonomia da equipe e ao acesso a especialidades. Essas estratégias defensivas 

são ativadas em circunstâncias de pressão vividas no cotidiano de trabalho dos 

profissionais da saúde (DEJOURS; ABDOUCHELI, 2009). 

O trecho a seguir, transcrito de uma das entrevistas realizadas com as 

enfermeiras da ESF, ilustra bem esse processo. 

  

[...] se a gente tiver uma boa organização, uma boa relação com a 
população, tanto com a unidade, as equipes, os profissionais, 
gerência, a gente tem mais acesso a desenvolver as coisas, e isso 
torna o ambiente de trabalho melhor, faz com o que a gente se sinta 
mais à vontade para discutir o que precisa ser discutido para 
resolver. (ENI2) 

 
Se der pra eu fazer, eu faço, se não der, eu faço um relatório aonde 
eu relato a necessidade de aumentar o tempo para a realização 
disso. Eu não, eu não me desespero, eu não atropelo, eu tento fazer 
as coisas de uma maneira que atenda à necessidade, mas que não 
me prejudique e não prejudique a equipe. [...] A gente tira 
semanalmente um horário de expediente para nos reunirmos e 
discutirmos em equipe o que podemos melhorar o que é que tá falho, 
nos corrigirmos. (ENII1) 
 
[...] o acolhimento é uma coisa essencial e positiva. Se a pessoa for 
bem acolhida, ela vai trabalhar melhor e vai viver melhor e não levar 
os problemas da unidade, dos pacientes para casa. Resolver ali e 
deixar ali.  (EL3) 

 

 

A identificação com o trabalho e a valorização profissional auxiliam no 

enfrentamento das dificuldades do processo laboral, o que favorece a satisfação do 

indivíduo e a redução das cargas de trabalho (PIRES et al., 2016). Para que se 

consiga conter as fragilidades, é necessário que todos os integrantes estejam 

envolvidos com a mudança, a fim de que o processo de trabalho flua e não 

sobrecarregue uns em função da omissão de outros. 
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[...] implementamos o Posso Ajudar, que é um agente de cada 
equipe, fica manhã e fica a tarde, sabe? Tem uma escala. Aí, está 
dando certo. Diminuiu muito [carga de trabalho]. Que de dia a gente 
nem podia nem andar pelos corredores que as pessoas abordavam. 
O Posso Ajudar é participativo, porque a pessoa do Posso Ajudar, 
ela bota o nome da pessoa, o endereço, anota no prontuário, para 
depois conversar com o profissional e, depois, encaminhar e dar 
resultado, para aquela coisa, né? Mas também o acolhimento que 
tem aqui na unidade é uma coisa positiva, tem que ter em todas as 
unidades, desde o ASG até pessoa que está no arquivo. Todos 
acolhem as pessoas. (ENII3) 

 

Fora do ambiente laboral, as enfermeiras buscam atividades de dão prazer 

com familiares e amigos (trabalhos manuais, passeios à praia, etc.) e evitam utilizar 

os meios eletrônicos, desligando-se um pouco das atividades da unidade.  

 

[...] eu tento não levar, eu tenho que extrair o tempo, me desligar 
totalmente, quando [...] chega um menino [no WhatsApp] com um 
bocado de perguntinhas. [...]  vou dizendo, vou explicando, mas 
quando eu vejo que tá sendo demais, eu desligo o WhatsApp [...]. 
(ENII1) 
 
[...] eu faço as minhas coisas pessoais que me dão prazer, terapia 
mental, cinema, praia, passear, conversar, sair com meus amigos. 
(EL1) 
 
[...] procuro me divertir, eu procuro brincar... eu sou outra pessoa. Eu 
faço pilates, eu procuro tomar minha cervejinha no final de semana. 
Quando eu tenho condições, vou para praia, eu vou para o interior... 
Uma coisa que eu gosto muito é de trabalho manual, eu gosto de 
desenvolver trabalho manual, eu conserto de uma tomada a um 
chuveiro elétrico, eu sou outra pessoa. [...] Eu gosto de dançar, eu 
gosto de sorrir... Procuro, dentro do que eu tenho lá fora, extravasar, 
se não pira. (ENII2) 
 

As estratégias defensivas contribuem de forma positiva, por diminuir os 

aspectos conflituosos e dolorosos que algumas experiências do trabalho podem 

ocasionar ao profissional. No entanto, segundo Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994), 

é necessário compreender como essas estratégias são utilizadas, visto que a 

sensação de uma estabilidade psíquica artificial mascara um sofrimento psíquico 

mais intenso (inconsciente). Sendo assim, isso acaba por interferir no cotidiano do 

trabalho, estendendo-se à vida social, e, por isso, é importante tomar cuidado. 

 



71 

5.3 FATORES QUE AUMENTAM OU DIMINUEM AS CARGAS DE TRABALHO 

 

Os fatores que podem aumentar ou diminuir as cargas de trabalho estão 

representados na síntese e na caracterização dessas cargas, realizadas a partir da 

triangulação de técnicas de coleta de dados acerca dos elementos presentes no 

ambiente laboral (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Síntese dos fatores que aumentam ou diminuem as cargas de 

trabalho 

Fatores que aumentam as cargas de 
trabalho 

Fatores que diminuem as cargas de trabalho 

- Atraso salarial 

- Carga horária inadequada 

- Condições climáticas 

- Déficit de profissionais 

- Demanda reprimida 

- Excesso de demanda 

- Falha no gerenciamento 

- Falta de compromisso dos profissionais 

- Falta de condições de trabalho 

- Falta de continuidade da assistência 

- Falta de identificação com o modelo 

- Falta de materiais e de equipamentos 

- Falta de organização do processo de trabalho 

- Falta de reconhecimento 

- Falta de resolutividade 

- Falta de trabalho em equipe 

- Imediatismo da população 

- Insatisfação profissional 

- Múltiplas atribuições 

- Múltiplas responsabilidades 

- Ponto eletrônico 

- Remuneração  

- Amor pela profissão 

- Apoio ao trabalhador 

- Boa remuneração 

- Bom gerenciamento 

- Bom relacionamento interpessoal 

- Capacitação em setores específicos 

- Condições de trabalho adequadas 

- Demanda organizada 

- Distribuição das responsabilidades 

- Enfermeiro como administrador 

- Envolvimento da equipe 

- Identificação com a atividade 

- Iluminação adequada 

- Organização do processo de trabalho 

- Planejamento estratégico 

- Quantidade suficiente de materiais e de 
equipamentos 

- Quantidade adequada de profissionais- 
Quantitativo de profissionais 

- Reconhecimento profissional 

- Redução da carga horária 

- Remuneração 

- Resolutividade 
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- Relacionamento interpessoal com conflitos 

- Rotatividade de profissionais 

- Trabalho em equipe 

- Realização do trabalho com prazer 

- Vínculo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

5.3.1 Fatores que aumentam as cargas de trabalho 

 

Os principais fatores que aumentam as cargas de trabalho são: carga horária 

inadequada, déficit de profissionais, excesso de demanda, falha no gerenciamento, 

falta de condições de trabalho, falta de materiais e de equipamentos, falta de 

organização do processo de trabalho, falta de resolutividade, remuneração 

inadequada, relacionamento interpessoal com conflitos. 

Além dos fatores apresentados, outros que influenciam esse aumento das 

cargas são: remuneração inadequada, falta de treinamento e de capacitação 

profissional, gerenciamento inadequado na unidade de saúde, materiais e 

equipamentos indisponíveis ou com falta de manutenção, além de falhas no layout 

da unidade, no relacionamento interpessoal com o usuário e com a equipe, na 

inserção da equipe nas tomadas de decisão, no fluxo de atendimento, no 

dimensionamento de pessoal inadequado (GALDIKIEN et al., 2014; KESHVARI, 

2012; MUNYEWENDE; RISPEL; CHIRWA, 2014; PIRES et al., 2016; SILVA, 2011; 

MCQUIDE; KOLEHMAINEN-AITKEN; FORSTER, 2013). 

A limitação sobre o controle e a autonomia, o alto volume de trabalho e as 

condições de trabalho (WILHELMSSON et al., 2002; LI et al., 2016), o aumento das 

horas de trabalho, a falta de tempo suficiente destinado à assistência à saúde 

(BONFIM et al., 2012), os aspectos psicossociais podem afetar sobremaneira a 

saúde do trabalhador.  

A qualidade de vida profissional está inversamente relacionada às cargas de 

trabalho: à medida que uma aumenta, a outra variável diminui. O contato direto com 

a morte e o morrer, a falta de colaboração do paciente-família, além da 

complexidade do processo saúde-doença do paciente, aumentam os níveis de 

estresse da equipe (GALDIKIEN et al., 2014; LI et al., 2016). Esses fatores 

contribuem para o adoecimento, para o desgaste e para a insatisfação do 

trabalhador e, consequentemente, aumentam também a taxa de absenteísmo. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keshvari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22826774
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Outros elementos que influenciam o aumento da carga de trabalho são 

excesso de demanda, déficits na estrutura física, falhas no funcionamento da rede 

de atenção do SUS, insatisfação com o salário, jornada excessiva, postura do 

usuário, violência urbana, escassez de recursos humanos e sobrecarga causada 

pela realização de atividades administrativas (PIRES et al., 2016). 

Além disso, as mudanças no processo de trabalho podem causar 

instabilidade, turbulência e cansaço nos profissionais de saúde, bem como 

inconsistência e contradições nos seus respectivos papéis durante a adaptação. A 

pluralidade e a diversidade das tarefas, os recursos de informação e os métodos de 

avaliação inadequados, somados à falta de feedback por parte dos gestores e da 

população, trazem forte pressão e insatisfação aos profissionais, o que pode levar à 

exaustão emocional (KESHVARI, 2012). 

A insegurança é uma das preocupações da enfermagem, uma vez que os 

profissionais estão expostos diariamente no local de trabalho a roubos, a ameaças 

de violência por parte de pacientes e da comunidade, à falta de sistema de alarme e 

de pessoal de segurança, a telefones que não funcionam (MUNYEWENDE; RISPEL; 

CHIRWA, 2014). Com base nisso, percebe-se que é necessária uma reforma no 

sistema de saúde, uma reavaliação da política de saúde do trabalhador e uma 

reestruturação do contexto de trabalho, para que a satisfação do trabalhador da área 

da saúde ressurja. 

 

5.3.2 Fatores que reduzem as cargas de trabalho 

 

Os principais fatores que proporcionam a redução das cargas de trabalho são: 

boa remuneração, bom gerenciamento, bom relacionamento interpessoal, condições 

de trabalho adequadas, envolvimento da equipe, organização do processo de 

trabalho, quantidade suficiente de materiais e de equipamentos, quantidade de 

profissionais adequada, reconhecimento, resolubilidade da assistência, trabalho em 

equipe e vínculo com a comunidade. 

Outros fatores que influenciam esse processo são: respeito à autonomia 

profissional, afinidade com o trabalho, presença de ACS, reconhecimento do 

trabalho realizado e organização da equipe. A identificação com o trabalho, o 

reconhecimento e a valorização ajudam no enfrentamento dos fatores estressantes 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keshvari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22826774
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do contexto de atuação e, consequentemente, contribuem para a satisfação no 

ambiente laborativo (PIRES et al., 2016). 

Enfermeiros estão satisfeitos com o conteúdo profissional, apresentando um 

nível relativamente baixo ou moderado de sintomas relacionados com cargas de 

trabalho, mesmo experimentando uma sobrecarga de atividades. Estão satisfeitos 

também com o nível de apoio social, o que traz o equilíbrio na combinação entre alta 

demanda e baixo controle sobre o trabalho. Essas condições favoráveis contribuem 

para a diminuição do estresse ocupacional e para o enfrentamento das elevadas 

exigências do trabalho (WILHELMSSON et al., 2002). 

O apoio à gestão e o maior controle do trabalho podem estar relacionados 

com a melhor qualidade de vida laboral (MARTIN-FERNANDEZ, 2007) e com uma 

maior satisfação e inter-relação com a equipe, independentemente do número de 

participantes na prática profissional. Os estabelecimentos de saúde devem 

direcionar esforços em apoiar e em construir um ambiente laboral saudável 

(O’DONNELL; JABAREEN; WATT, 2010), a fim de favorecer a melhoria permanente 

da saúde do trabalhador.  

As mudanças na estrutura e na organização do trabalho devem ser feitas 

levando-se em consideração a deterioração das condições de trabalho 

psicossociais. Além disso, a realização de intervenções sobre o ambiente de 

trabalho e a existência de recursos humanos adequados para buscar a qualidade da 

saúde do cuidador são necessárias (WILHELMSSON et al., 2002). Vale frisar, 

outrossim, que estratégias de gestão de pessoal contribuem para a criação de 

ambientes laborais favoráveis à prática (MUNYEWENDE; RISPEL; CHIRWA, 2014). 

Mudanças organizacionais devem ser observadas, seja na operação normal 

(horas de trabalho, turnos), seja no sistema (sistema financeiro, cenário de trabalho). 

Deve-se estar atento para a complexidade do serviço de saúde, que constantemente 

sofre mutações devido à evolução tecnológica, à expectativa social e à qualidade do 

trabalho muito variada (MARTIN-FERNANDEZ, 2007). Dessa feita, maiores 

investimentos nos serviços de saúde contribuirão significativamente para a melhoria 

do contexto e das condições de trabalho, proporcionando o acesso universal por 

parte dos usuários (PIRES et al., 2016). 

O impacto das mudanças do sistema de saúde tem repercussões nos 

diferentes grupos profissionais, o que influencia a percepção da qualidade de vida 

laboral. Observa-se que profissionais com responsabilidade de gestão tem qualidade 
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de vida laboral diminuída, fato relevante por estarem no topo do controle de nível de 

tarefa das organizações. A manutenção da sua autonomia e o envolvimento desses 

profissionais nas mudanças para se protegerem contra o desgaste laboral (MARTIN-

FERNANDEZ, 2007) e contra o sofrimento no trabalho devem criar mecanismos de 

participação desses indivíduos na tomada de decisão sobre o processo de trabalho 

(SILVA, 2011). 

A satisfação pelo trabalho durante a assistência à saúde resulta no 

reconhecimento profissional e no alívio da sobrecarga causada pela profissão. Além 

disso, a valorização do profissional e a melhoria das condições de trabalho, em 

conjunto com dispositivos técnicos adequados, possibilitam a realização das 

atividades e favorecem a produtividade sem danos à saúde do trabalhador, 

controlando, assim, a taxa de absenteísmo (SILVA, 2011). 

Os profissionais de saúde precisam de apoio emocional e de avaliação 

cuidadosa dos serviços prestados. Esses elementos devem ajudá-los a 

desenvolverem suas habilidades e a se envolverem na resolução dos problemas 

relacionados ao ambiente de trabalho. Dessa forma, objetiva-se minimizar o 

estresse, a pressão, a incapacidade, a fraqueza, a depressão (KESHVARI, 2012) e 

a ansiedade (LI et al., 2016) sofridos pelo profissional em decorrência do trabalho, 

visando à satisfação no desempenho de suas funções e bem-estar mental. Para 

tanto, é necessário apoio adequado para realizar suas tarefas, oportunidade de 

desenvolvimento profissional, estrutura de carreira conhecida, forte liderança, 

igualdade e participação nas decisões (HUNT, 2016). 

Os enfermeiros inseridos nos cuidados primários à saúde devem adotar uma 

nova abordagem com o paciente e com a família, inserindo a equipe multidisciplinar 

no cuidar, além de promover um ambiente seguro. Cumpre também que busquem 

qualificação e discutam sobre os fatores que influenciam para desencadear o 

estresse ocupacional. A realização dessas medidas é imprescindível para que se 

proporcione um ambiente favorável, com o controle do processo de trabalho, de 

forma a melhorar a saúde desse profissional (GALDIKIEN et al., 2014). 

  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keshvari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22826774
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“A única maneira de fazer um ótimo 
trabalho é amando aquilo que se faz” 

(Steve Jobs) 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo permitiu que se conhecesse a dinâmica de trabalho dos 

profissionais da ESF, bem como a sua complexidade enquanto proposta inovadora 

na qualificação da assistência no âmbito da Atenção Primária. Possibilitou, também, 

a identificação das cargas de trabalho para a compreensão holística do enfermeiro e 

de como essas cargas influenciam na qualidade de vida laboral e social. 

Consequentemente, observou-se de que modo essa compreensão melhora a 

assistência à saúde da população. 

Percebeu-se que as enfermeiras da Estratégia Saúde da Família apresentam 

dificuldades em identificar as cargas de trabalho de forma individualizada, devido à 

constante inter-relação entre essas cargas e o processo de trabalho. Sendo assim, 

apesar de o objetivo deste estudo não consistir em relatar o adoecimento das 

enfermeiras, observou-se a inter-relação das cargas de trabalho com o desgaste 

físico e mental desse grupo, tendo em vista essa questão ter sido mencionada em 

muitas falas. Aprofundar, portanto, o fato do adoecimento seria importante para 

subsidiar e para retificar os resultados encontrados.  

Esses dados podem orientar decisões gerenciais no sentido de (re)organizar 

o trabalho do enfermeiro na ESF, com vistas a possibilitar melhorias na qualidade do 

seu trabalho. Os gestores em saúde devem observar os elementos que levam ao 

aumento das cargas de trabalho e reavaliar a forma como o trabalho é executado, 

de modo a não ultrapassar os limites dos profissionais de saúde. 

As cargas são evidentes no processo de trabalho do enfermeiro. As pessoas 

entrevistadas demonstraram preocupação sobre como está se desenvolvendo a 

assistência à saúde no âmbito da ESF: relataram a necessidade de mudanças e de 

apoio no enfrentamento do problema. Ocorre que, na atual conjuntura, as 

dificuldades relacionadas ao processo de trabalho estão adoecendo e desgastando 

o trabalhador. 

Pode-se observar, na descrição da forma como o cuidado é prestado, que as 

cargas de trabalho psíquicas têm relação, principalmente, com a demanda 

programada e espontânea, com a incompreensão do modelo assistencial pelos 
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profissionais de saúde, com o déficit e a precariedade de condições de trabalho 

quanto a materiais, a equipamentos, à insegurança e à remuneração. 

Frente ao excesso de demanda associada às múltiplas atividades realizadas 

na ESF, o processo de trabalho é complexo e exige o saber e as habilidades do ser 

enfermeiro. Esses elementos, presentes no dia a dia da ESF, mostram-se 

materializados em disfunções fisiológicas dos profissionais, por meio de insônia, 

pânico, cefaleia, ansiedade, estresse, hipertensão, obesidade. 

A pesquisa sinaliza a necessidade de atuação integrada entre os profissionais 

em funções gestoras e aqueles que atuam diretamente na assistência, no sentido de 

tornar visíveis os elementos que aumentam e que reduzem as cargas de trabalho. 

Dessa maneira, estratégias que possam favorecer processos de trabalho capazes 

de tornar mais prazeroso o cotidiano nas unidades de saúde poderia ser 

desenvolvido. Além disso, os mecanismos adotados devem ser capazes de 

qualificar a oferta de serviços na atenção primária, ampliando o acesso aos 

usuários. 

Os resultados da pesquisa serão apresentados aos participantes, gestores 

das unidades e representantes da saúde do Município de Natal, objetivando 

contextualizar a realidade do cotidiano das enfermeiras integrantes da ESF. Isso 

proporcionará um momento de discussão e problematização sobre a temática, 

instigando os envolvidos no processo de trabalho a desenvolver um pensamento 

crítico-reflexivo, com influência positiva no cenário da saúde municipal. Dessa forma, 

ampliar-se-á o conhecimento sobre a realidade laboral. 

Espera-se que o conhecimento e a divulgação sobre as cargas de trabalho 

contribuam para o desenvolvimento científico da área de enfermagem e para a academia, 

proporcionando espaços de discussão sobre a saúde do trabalhador na ESF. Para tanto, é 

necessário aprofundar os estudos envolvendo essa temática, de modo a construir 

subsídios que permitam a adoção de estratégias de enfrentamento das dificuldades 

de realização de um trabalho digno e com qualidade de vida. Com isso, pretende-se 

contribuir para com a melhoria do trabalho e minimizar os problemas encontrados no 

contexto de toda a Atenção Básica brasileira. 

Os resultados não podem ser generalizados, pois a amostra foi selecionada 

de forma intencional, realizada apenas com enfermeiras da ESF, sem incluir outros 

membros da eSF, não apresentando, portanto, realidades de outras equipes. Outro 

fator de limitação é o pouco tempo dispensado para a permanência nos locais de 
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pesquisa. No entanto, apesar dessas restrições, os resultados são significativos para 

a compreensão da realidade laboral, das fragilidades do modelo assistencial e dos 

principais fatores de aumento das cargas de trabalho da ESF.  
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

ENFERMEIROS 

 

 

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

1. Identificação/codinome:______  

 

2. Sexo (    ) Masculino    (    ) Feminino  

 

3. Idade (    ) < 20 (    ) 20 a 40 (    ) 41 a 50 (    ) 51 a 60 (    ) > 60 4.  

 

4. Qual equipe você atua ESF?  

 

5. Escolaridade 

(  )Ensino médio (  ) Ensino técnico (  ) Graduação (  ) Esp./ Residência (  ) Mestrado 
(  ) Doutorado  

(  ) Outro. Qual?_____________________________ 

 

6. Tempo de experiência profissional: (    ) 1 a 5 anos (    )> de 5 anos  

Tempo de experiência na ESF: (    ) 1 a 5 anos  (    )> de 5 anos  

 

7. Tipo de contrato  

(    ) Efetivo/contrato formal na Secretaria de Saúde do Município, ou contrato formal 
com o Estado e cedido para o município(inclui concursado, trab. com carreira 
assinada, CLT, estatutário);  

(   ) Outras formas de contratação/não efetivo (tempo determinado ou outra 
modalidade de flexibilização, trabalho terceirizado, contrato por fundações, por 
plantão ou outro).Especificar o tipo:___________________________________  

(    ) Contrato não definido/não informado.  

 

8. Jornada de trabalho  
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Jornada de trabalho da ESF (número de horas contratadas semanais): _______  

Possui outro emprego (contrato de trabalho ou trabalho autônomo). ________  

Horas diárias trabalhadas no/s outro/os emprego/os: _________  

Jornada semanal total: ____________  

 

 

Parte II – ENTREVISTA  

9. Motivação para trabalhar na ESF 

(Por que você está trabalhando na ESF?).  

_____________________________________  

10. Pense sobre o seu trabalho cotidiano, os aspectos positivos do seu trabalho na 
ESF e relacione/descreva os aspectos/fatores pelos quais o trabalho nesse modelo 
assistencial (ESF) tem contribuído para reduzir as suas cargas de trabalho, 
contribuindo para a realização de um trabalho com menos riscos à sua saúde, mais 
seguro e mais satisfatório/prazeroso? Pense no ritmo de trabalho, nas atividades 
cotidianas (número e diversidade - dentro e fora da UBS incluindo ações curativas, 
preventivas e de promoção da saúde com indivíduos e grupos). 

 ________________________________________________________________  

 

11. Pense sobre o seu trabalho cotidiano, os aspectos negativos no seu trabalho 
ESF e relacione/descreva os aspectos/fatores pelos quais o trabalho nesse modelo 
assistencial (ESF) tem contribuído para aumentar as cargas de trabalho, tornando-o 
mais inseguro, com riscos à sua saúde (doença, acidente de trabalho), e gerando 
insatisfação no trabalho. Pense no ritmo de trabalho, nas atividades cotidianas 
(número e diversidade - dentro e fora da UBS incluindo ações curativas, preventivas 
e de promoção da saúde com indivíduos e grupos). 

____________________ 

 

12. Pense no seu trabalho diário e considere os aspectos positivos e negativos que 
contribuem para aumentar ou reduzir as cargas de trabalho, e também para a sua 
satisfação ou insatisfação no trabalho, relacionados a:  

a) Forma que o trabalho é organizado.  

b) Composição da equipe, divisão do trabalho na equipe e na sua categoria 
profissional. Agentes Comunitários de Saúde em número suficiente ou não.  

c) Relações de trabalho, na sua categoria profissional, com os demais profissionais 
de saúde, com os ACS, com os demais setores/serviços da instituição, do SUS e da 
comunidade (recepcionistas/escriturários, acesso a média e alta complexidade, 
Conselho Local de Saúde), com os sujeitos que recebem assistência de saúde, com 
os gestores/ chefias/direção da UBS ou Secretaria Municipal de Saúde. 

 d) Relações com os usuários e familiares.  

e) Condições de trabalho e direitos trabalhistas (salário, regime de trabalho, duração 
da jornada de trabalho, tipo de contratação, garantia no emprego, dentre outras).  

- Aspectos que contribuem para diminuir as cargas de trabalho: ......................  
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- Motivos de satisfação no trabalho:......................................................................  

- Aspectos que contribuem para aumentar as cargas de trabalho: .........................  

- Motivos de insatisfação no trabalho: ...........................................................  

 

13. O trabalho no modelo assistencial da ESF tem causado dano(s) a sua saúde 
(doença, acidente) ou à saúde de algum colega que você conhece? Explique a 
relação entre carga de trabalho e adoecimento e/ou influência do adoecimento na 
sua satisfação ou insatisfação no trabalho: 
__________________________________________________________________  

 

 

14. Cite:  

a) Três principais motivos que aumentam as cargas.  

Primeiro motivo:________________  

Segundo motivo:________________  

Terceiro motivo:________________  

 

b) Três principais motivos que diminuem as cargas.  

Primeiro motivo:________________  

Segundo motivo:________________  

Terceiro motivo:________________  

 

15.Cite: 

a) Três principais motivos de satisfação no trabalho.  

Primeiro motivo:________________  

Segundo motivo:________________  

Terceiro motivo:________________  

b) Três principais motivos de insatisfação no trabalho.  

Primeiro motivo:________________  

Segundo motivo:________________  

Terceiro motivo:________________  

 

16. De que maneira você lida com as cargas de trabalho no ambiente de trabalho e 
fora dele?  

 

17. Gostaria de expressar algo mais que possa contribuir com a pesquisa?  

 

18. Você já participou de alguma avaliação do PMAQ-AB? Sobre a implantação e 
avaliação do PMAQ-AB, você diria que ele aumentou/aumenta ou reduziu/reduz (ou 
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não influenciou/influencia) nas cargas de trabalho do enfermeiro? (deixar que 
discorra sobre a influência de PMAQ-AB nas CT diárias na ESF). 

 

19. Há algum serviço ou órgão na área de saúde do trabalhador que ajuda no 

enfrentamento dos problemas? 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN 

CEP: 59.078-970 – Fone: (84) 3115-3196 
  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Cargas de Trabalho na 

Estratégia Saúde da Família, que tem como pesquisador responsável a Prof. Dra. 

Soraya Maria de Medeiros. Esta pesquisa pretende determinar os fatores 

condicionantes e determinantes das cargas de trabalho no processo de trabalho de 

enfermeiros da Atenção Básica no Município de Natal, Rio Grande do Norte. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo surge da necessidade de identificar 

os fatores condicionantes e determinantes das cargas de trabalho no processo de 

trabalho de enfermeiros da Atenção Básica no Município de Natal, Rio Grande do 

Norte e relacionar as principais causas de absenteísmo com as cargas de trabalho, 

uma vez que essas afetam a capacidade produtiva do profissional inserido no 

mercado de trabalho, o que resulta em um impacto social e econômico, onerando os 

cofres públicos devido à necessidade de tratamento, hospitalização e reabilitação, 

além de pagamento de auxílio-doença. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário, a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentindo num exame físico ou psicológico de rotina, ou poderão estar relacionados a 

algum dano moral ou constrangimento diante das perguntas. Os benefícios serão a 

ampliação do conhecimento sobre as cargas de trabalho dos enfermeiros atuantes 

na Estratégia Saúde da Família. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita prestada por profissionais de saúde de 
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serviços públicos, sejam eles do Núcleo de Assistência à Saúde da Família do 

município, Unidades Básicas de Saúde e hospitais gerais e psiquiátricos de urgência 

e emergência do Estado do Rio Grande do Norte, sendo a responsável por esta 

assistência, incluindo acesso aos serviços, mobilidade, translado e 

acompanhamento, a pesquisadora responsável a Prof. Dra. Soraya Maria de 

Medeiros. 

Durante a realização da pesquisa você poderá tirar dúvidas ligando para a 

pesquisadora responsável a Profª. Drª. Soraya Maria de Medeiros, telefone 

(0**84)99624-5892, ou para assistente da pesquisa, mestranda Danielle Rezende 

Ferreira (0**84)98869-2444. 

 Este documento foi impresso em duas vias, uma ficará com você e a outra 

com a pesquisadora responsável Drª Soraya Maria de Medeiros. 

Você tem direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você, como também direito 

de se recusar a responder as perguntas que lhe causar constrangimento de 

qualquer natureza. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 

anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Prof. Dra. Soraya Maria de Medeiros. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Cargas de Trabalho na Estratégia Saúde da 

Família”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal, ____/_______/______ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Cargas de Trabalho na 

Estratégia Saúde da Família”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Soraya Maria de Medeiros 
Professora da Graduação e Pós Graduação em Enfermagem 

Departamento de Enfermagem – UFRN 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, __________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Cargas de 

Trabalho na Estratégia Saúde da Família” poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 

estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, os pesquisadores Soraya Maria de Medeiros e Danielle Rezende 

Ferreira a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a 

nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 

das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 

feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 

do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Prof. Dra. Soraya Maria de 

Medeiros, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal/RN, _____/_______/_______  

________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa   

                            
___________________________________________________________________ 

Soraya Maria de Medeiros 

Professora da Graduação e Pós Graduação em Enfermagem 

Departamento de Enfermagem – UFRN 

SIAPE: 1214075 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 
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APÊNDICE E 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, Soraya Maria de Medeiros, lotada no Departamento de Enfermagem do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, declaro que a coleta de dados da pesquisa intitulada CARGAS DE 

TRABALHO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, sob a coordenação da 

professora Drª Soraya Maria de Medeiros não foi iniciada. 

 

Natal/RN, 10 de outubro de 2016 

 

 

Soraya Maria de Medeiros 

Professora da Graduação e Pós Graduação em Enfermagem 

Departamento de Enfermagem – UFRN 

SIAPE: 1214075 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 Mediante este termo eu, Profa. Soraya Maria de Medeiros e minha orientanda 

Danielle Rezende Ferreira, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto sobre os 

dados coletados na Estratégia Saúde da Família de Natal, os quais serão utilizados 

para o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Cargas de Trabalho na Estratégia 

Saúde da Família”, durante e após a conclusão da mesma. 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a 

execução do projeto em questão. 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas 

de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que 

possam identificar os participantes da pesquisa e a Instituição. 

 

Natal/RN, 10 de Outubro de 2016.  

 

 

Soraya Maria de Medeiros 

Professora da Graduação e Pós Graduação em Enfermagem 

Departamento de Enfermagem – UFRN 

SIAPE: 1214075 

 

Assinatura da orientadora e todos os membros da pesquisa 

 

Soraya Maria de Medeiros 

 

 

Danielle Rezende Ferreira 
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APÊNDICE G 

 

 

 

 


